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مقدمة
ال ثؽ ١ٚ ٢١٣ؿ ٦ ٨٦وً ٙٝؿد١ـ ٌٔ٤ه
ٚهً ٢ج٪ى ا٤٧٣عؽ إ٣عةدق ٔ٤ى ً ٨ٌٞ؟
ٔ٤ى ا٤٧٣عؽ أف ً٪ذهش أظؽ َؿً ٨ٌٞال زة٣ر ٣ه٧ة
• اُكؿ َؿً ٜاإلزجةت  :ثأف ًسجخ ثة٣جؿهةف ا٤ٕٞ٣ى اٞ٣ةَٓ اٞ٣ةا٤ٔ ٥ى اٞ٧٣ؽ٦ةت اٌ٣ؿكرًح
٦عؿ٠ة
.
اقذعة٣ح كصود إ٣ه ١٤٣وف قواء ٠ةف ٦جؽٔة كػةٞ٣ة أك
• ا٣سة٩ى َؿً ٜاٛ٪٣ى ٌٚ :جُ ٢أكال  ٢٠اُد٣ح ا٣واردة ٔ٤ى كصود ِّ دٕة٣ى زً ٥جُ ٢زةٌ٩ة
ٝةٔؽة ((ٔؽـ ا٣ؽٌ٣ ٢ٌ٣ف د ٢ٌ٣إ٣ؽـ )) أك ًسجخ ثُالف ا٧٣ؽ٣وؿ ثجُالف ا٣ؽ...٢ٌ٣
كإال ٌ٤ٚف كراء ذ ٟ٣إال ا٣ن ٟكا٣وه ٥كإف ث٪ةء اإل٩كةف ٦وٛٝه  ٨٦د ٟ٤اٌٌٞ٣ح ا٧٣ىٌؿًح ٔ٤ى
ا١٣جؿل
.
م ٟككه٣ ٥هو ٦ضةزٚح ٠جٌؿة ث ٢هو ا٧٣ضةزٚح
ظف
ًٞوؿ ثٕي ا٤٧٣عؽً ٨إ٩ه ٌ٣ف ه٪ةؾ  ٨٦ػة٩ُ ٜ٣ه ال د٤ٔ ٢ٌ٣ى ذ ٢ٞٔ ٨٦ ٟ٣كال .
ا٧٣ك ٨ٌ٧٤ث٤ى إف ١٤٣وف ػةٞ٣ةن .ك٪١٣هً ٥واٞٚوف
:
كًٞوؿ ثٕي ا٧٣ؤ ٨٦ ٨ٌ٪٦ا٧٣ك ٨ٌ٧٤كٌٗؿ
ا٤٧٣عؽًٚ ٨ي أ٩ه ال د٤ٞٔ ٢ٌ٣ي ٔ٤ى كصودق ،كأف ا٣ذىؽً ٜثوصودق أ٦ؿ ًٕذ٧ؽ ٔ٤ى اإلً٧ةف
ثه
ا٤ٞ٣جي ٚعكت ،ال د٤ٞٔ ٢ٌ٣ي ،أك هو أ٦ؿ ًٕذ٧ؽ ٚعكت ٔ٤ى دىؽً ٜا٣ؿق٧ٌٚ ٢ة أدوا .
أ٦ة ٠وف اإلٝؿار ثوصود ا٣ؼة ٜ٣أ٦ؿان إً٧ةٌ٩ةن ٤ٝجٌةن ؛ ٚال مٚ ٟي ذ ،ٟ٣كأ٦ة ٠و٩ه أ٦ؿان دٕـزق رقةالت
ا٣ك٧ةء؛ ٚال مٚ ٟي ذ ٟ٣أًٌةن .كٝ ٨٦ ٨١٣ةؿ إف اإلً٧ةف كا ٥٤ٕ٣ال ًضذٕ٧ةف !؟ كٝ ٨٦ةؿ إف
ا٤ٞ٣ت ًُ٧ب ٨إ٣ى ٦ة ال ًؽؿ ٌٔ٤ه ٔ ٢ٞ؟
إف اإلً٧ةف ا٣ىعٌط إ٧٣ذجؿ هو اإلً٧ةف اٞ٣ةا٤ٔ ٥ى ا ،٥٤ٕ٣إال  ٨١ً ٥٣ه٪ةٚ ٨٦ ٟ٣ؿؽ ثٌ ٨ى٨٦

كً ٨٦ؤ ٨٦ثؼة ،٨ٌٞ٣ك ٨٦ال ًؤ ٨٦ثؼةٜ٣؛ ُف ٠ال ٪٦ه ٨١٧ً ٥أف ًٞوؿ إف
ًؤ ٨٦ثوصود ػة ٜ٣ى

اٌ٤ٕٞ٣ح كًٕ ٥٣ؽ  ٨٦ظ ٜكاظؽ ٪٦ه ٥أف ًٞوؿ َ٣ػؿ إٟ٩
.
أذٞةدق أ٦ؿ ٤ٝجي ال ًؼٌٓ ٪٧٤٣ةٝنح

٦ؼُئ ٚي أذٞةدؾ.
ٌٔ٤هكإذا ٠ةف ثٕي
.
ك٣و ٠ةف اُ٦ؿ ٠ؾ١٣ ٟ٣ةف  ٨٦ظ ٨٦ ٜمةء أف ًؤ ٨٦ث٧ة مةء ٌٗ ٨٦ؿ دسؿًت

ا٧٣ذؽًٌٗ ٨٦ ٨ٌ٪ؿ ا٧٣ك٤ً ٨ٌ٧٤ضؤكف إ٣ى ٦س ٢هؾق اُٝواؿ ا٧٣ذهةٚذح ٌ٣كذؿكا ثهة ٌٔت
أذٞةداده ٥اٛ٣ةقؽة؛ ٧ٚة ه١ؾا ً٪ج٘ي أف ً١وف ٦و ٙٝا٧٣ؤ ٨٦ا٧٣ك ٥٤كهو ًٞؿأ ٚي ٠ذةب
رثه:

َّ
ى
َّ
٩ج ى٦ ﴾ٟع٧ؽ 19 :
اق ىذ ٍ٘ ًٍ ٛؿ ً ٣ىؾ ً
﴿ ىٍ ٚ
ةٔ٤ى ٍ ٥أ َّ ٩يه ىال ًإ٣ى ىه ًإال ا ٤٣يه ىك ٍ
ه ٍ ﴾٥ا٣عش 54 :
وث ي
ً ٨يأ ي
﴿ ىك ً ٣ىٌ ٍٕ٤ى ىَّ ٥اً ٣ؾ ى
كدوا ا ٍ٤ًٕ ٍ٣ى ٥ىأ َّ ٩يه ا ٍ٣ىع َُّّ ٨٦ً ٜر ًٌث ى ٟى ٚيٌ ٍؤ ً ٦ي٪وا ًث ًه ى ٚيذ ٍؼ ًج ىخ ٣ى يه ي٤ٝي ي
أكال ،ز ٥اإلً٧ةف ا٧٣ذؿدت ٔ٤ى هؾا ا ٥٤ٕ٣دؿدٌجةن دٕجؿ ٔ٪ه ٚةء ا٣كججٌح﴿ ى ٚيٌ ٍؤ ً ٦ي٪وا ًث ًه ﴾ ،ز٥
ٚة٥٤ٕ٣
ن
ه ٍ.﴾ ٥
وث ي
اإلػجةت ا٧٣ذؿدت ٔ٤ى اإلً٧ةف ﴿ ى ٚيذ ٍؼ ًج ىخ ٣ى يه ي٤ٝي ي
كًٞؿأ ٚي ٔنؿات  ٨٦آًةده دنؽًؽ اٌ١٪٣ؿ ٔ٤ى ا٣ؾًً ٨ذجٕوف ا ٨ْ٣كأهواء اٛ٪٣وس كًذ٧٤١وف
ثٌ٘ؿ ٔ ٥٤كًؽٔوف ٚي ٦ضةؿ أووؿ ا٣ؽً ٨دٔةكل ال دك٪ؽهة اُد٣ح كا٣جؿاهٌ ،٨كًٕؽه٨٦ ٥
ا٣ؤٌؽ
:
ا٣ضةه ،٨ٌ٤ثٌٗ ٨٦ ٢ؿ إ٣ة ،٨ٌ٤ٝكًذؤؽه ٥ثأمؽ أ٩واع
٪ذ ٍ ٥ىو ً
ٌ ﴾٨ا٣جٞؿة 111 :
﴿ ًد ٍ٤ى ٟىأ ىً ٦ة ٌُّ ٩ي
ه ٍ ٥ي ٢ٍ ٝىه يةدواٍ يث ٍؿ ىه ىة١٩ي ًٍ ٥إف ٠ي ي
ةد ً ٝى
﴿ ىأ ًـ َّاد ىؼ يؾكا ً ٨٦يد ً
ه نح ي ٢ٍ ٝىه يةدوا يث ٍؿ ىه ىة١٩ي ٍ ﴾٥اُ٩جٌةء 24 :
كً ٩ه آ ً ٣ى
َّ
ه ىول ٍ ى
ةءهَّ ٨٦ًٌ ٥ر ًٌث ً
ه ىؽل﴾ ا٪٣ض23 : ٥
وف ًإ َّال
ه ي ٥ا ٍ٣ي
ف ىك٣ى ىٍ ٞؽ ىص ي
اُ ي
ا ٨َّ ْ٣ىك ى٦ة ىد ٍ
﴿ ًإف ىً َّذ ًج يٕ ى
 ٛ٩ي
ف ٣ى ١ي ً ٥ث ًه ًٔ ٍ٤ه ﴾٥آؿ ٔ٧ؿاف66 :
 ٥٤ى ٤ً ٚى ٥يد ىع ُّ
آص ى
وف ً ٚى
ٌ٧ة ٣ى ١ي ً ٥ث ًه ًٔ ه
ةص ٍض يذ ٍ ًٚ ٥ى
﴿ ىه ىةأ ي٩ذ ٍ ٥ىه يؤالء ىظ ى
ٌ٧ة ٣ى ٌٍ ى
ا٪٣ةس ٩ؤةف
٩وع ق ٥ٌ٤اُٛ٣ؿة ًٕؿؼ ِّ دٕة٣ى كًؤ ٨٦ثهٕ٧ٚ ،ؿٚذه كإً٧ة٩ه قةثٞةف ٕ٧٣ؿٚذه ثةًٍةت،
د٪نبه
.
٣ه ٕ٧ٚؿٚذه ثةًٍةت دؤ٠ؽ إً٧ة٩ه كال
٪١٣ه إذا رأل ا٧٣ؼ٤وٝةت ٔؿؼ أ٩هة آًةت .
ك٩وع ظؽث ٚي ُٚؿده ػًٕ ٥٤ٚ ،٢٤ؽ ًؤ ٨٦ثوصود ا٣ؼة٪١٣ ،ٜ٣ه إذا دأ ٢٦اًٍةت كصؽهة دا٣ح
ٌٔ٤هٚ ،آ ٨٦ثة٤٣ه َٔ ٨ؿً ٜاًٍةت ٨١٣ .ظذى هؾا ٦ة ٠ةف ٌ٣ؤ٣ ٨٦وال أ٩ه ٠ةف ٦ذىوران ٤٣ؼةٜ٣
ٝج ٢رؤًذه ًَ٣ةت٧٤ٚ ،ة رأل اًٍةت رأل ا٪٧٣ةقجح ثٌ٪هة كثٌ ٨ذ ٟ٣ا٣ؾم دىورق ،رأل دال٣ذهة
ثه
ٔ٤ى كصود ا٣ؼة ٜ٣ا٣ؾم ٠ةف ٝؽ دىورق كً ٥٣ؤ. ٨٦
ًٞوؿ ا٣نٌغ اث ٨دٌٌ٧ح "إف اإلٝؿار ثة٣ؼة ٜ٣ك٧٠ة٣ه ً١وف ُٚؿًةن
ًؿكرًة ٚي ظ ٨٦ ٜق٧٤خ
ن

ا١٣سٌؿة كٝؽ ًعذةج إ٣ى اُد٣ح ٌٔ٤ه ٠سٌؿ  ٨٦ا٪٣ةس
.
ُٚؿده ،كإف ٠ةف  ٓ٦ذ ٟ٣دٞوـ ٌٔ٤ه اُد٣ح

ٔ٪ؽ دٌ٘ؿ اُٛ٣ؿة ،كأظواؿ دٕؿض ٣هة"

اُد٣ح اٌ٤ٕٞ٣ح كاٌ٧٤ٕ٣ح ٔ٤ى كصود ِّ ككظؽاٌ٩ذه
  -1امدمٌل امغائيٝةؿ ثه قٞؿاط كأٚالَوف ،ك٧ٌ٦و٩ه أف  ٢١٣ميء ٚي اُ٣جٌٕح ٗؿًة ،ال ً ٨١٧دٛكٌؿق إال
ثةٚذؿاض كصود ٦وصود ٌٗؿ ٦ةدمً ،ذضةكز اُ٣جٌٕح كً ٢٠ ٥ْ٪اْ٣واهؿ ٔ٤ى ٩عو ٪٦كض٥
د ٢ٌ٣ا٣عؿ٠ح ككًٕه أرقُو ك ٧ٌ٦و٩ه:
أ -ا٣عؿ٠ح دعذةج إ٣ى ٦عؿؾ.
ب -ا٣عؿ٠ح كا٧٣عؿؾ ٦ذـا٪٦ةف.
زةثذةن
٦ ٢٠عؿؾ إ٦ة أف ً١وف ٦ذعؿ٠ةن كإ٦ة أف ً١وف .
جٌ -
ك٦ذعؿؾ
.
د٦ ٢٠ -وصود صك٧ي ٦ذٌ٘ؿ

٦عةؿ
.
هػ -ا٣ذك٤ك ٢كا٣ؽكر ٚي اُ٦ور ا٧٣ذؿدجح ٌٗؿ ا٧٣ذ٪ةهٌح
٦ذعؿؾ
.
ا٪٣ذٌضح :د٪ذهي ق٤ك٤ح ا٣عؿ٠ةت إ٣ى ٦عؿؾ ٌٗؿ

  -2امدمٌل امكوني(دمٌل امعنٌة (كاْ٣واهؿ
.
كٝةؿ ثه أرقُو أًٌة  ،ك٧ٌ٦و٩ه أف ِّ ٦وصود ثةٔذجةرق ا٤ٕ٣ح اُك٣ى  ٢١٣اُمٌةء
ك إف ٝة٣وا ٦ة ٩كٌ٧ه ثةٌ٤ٕ٣ح ٦ةهو إال اٝذؿاف ّةهؿدٌ ٨ز٦ة٩ة ك١٦ة٩ة ٚة٣ضواب أف هؾا اإلٝذؿاف
ْ٣ةهؿدٌ ٨إٝذؿاف كإٝي ٤ٕٚي ًؿكرم ك ٌ٣ف ٦ضؿد ٔةدة ذهٌ٪ح ٚه٪ةؾ دؿاثٍ ك ٔؽـ
إ١ٛ٩ةؾ ثٌ ٨ا٣كجت ك ا٪٣ذٌضح ك ا٤ٕ٣ح ك ا٤ٕ٧٣وؿ ك ٧٤٠ة ظؽث ا٣كجت ظؽزخ ا٪٣ذضح ك ٧٤٠ة ظؽزخ
ا٪٣ذٌضح
.
ا٤ٕ٣ح ظؽث ا٤ٕ٧٣وؿ ك دكف ظؽكث ا٣كجت ال دعؽث
ككصود هؾا ا١٣وف ثٕؽ أف ٣ ٨١ً ٥٣ؽ ٢ٌ٣ثؽًهي ٔ٤ى كصود ٦كججه ك ٦وصؽق كال ً١٪ؿ هؾا إال
ٔؽً ٥ا ٢ٕٞ٣ك ٪٦ذ١ف اُٛ٣ؿة

  -3امدمٌل اموجوديكٝؽ كًٕه أ٩ك ٥٤ك٧ٌ٦و٩ه أ٩ه ال م ٟأف  ٢٠إ٩كةف ٦ه٧ة ٠ة٩خ درصذه ً ،كذنٕؿ ٚي ٔ٤ٞه
٪٦ه ك١ٚؿة ا٧١٣ةؿ دْ٩ ٢ةٝىح ٦ة ٥٣
ًؿكرة أف ً١وف ه٪ةؾ ٦وصود ٌ٣ف ه٪ةؾ  ٨٦هو أ. ٢٧٠
ًوصؽ ٣هة ٞ٦ةثٚ ٢ي ا٣ؼةرج ،ك١٣ي د١وف هؾق ا١ٛ٣ؿة ٠ة٤٦ح الثؽ كأف ً١وف ه٪ةؾ ٦وصود ٚي
ا٣ؼةرج ٗةًح ٚي ا٧١٣ةؿ ال ًوصؽ  ٨٦هو أ٪٦ ٢٧٠ه كهؾا ا٣وصود اُ٤ٔ ٢٧٠ى اإلَالؽ هو ِّ
كصود ِّ قجعة٩ه كدٕة٣ى ثىٛةت ا٧١٣ةؿ هو أ٦ؿ كاصت ا٣وصود كالًكذٌُٓ ا ٢ٕٞ٣ا٣جنؿم
دىور ٌٗؿ ذٌ٤ٚ ,ٟ٣ف كصوب ا٣وصود ً١وف ٣ ٍٞٚؾات إ٣هٌه ػٞ٤خ ا١٣وف ,كإ٧٩ة ً١وف ا٣وصود
٣ل٣ه ا٧٣ذى ٙثىٛةت ا٧١٣ةؿ ا٪٣هةاي كهو ػة ٜ٣ا١٣وف أًٌةن ,كأكؿ ٝ ٨٦ةؿ ثهؾا ا٣جؿهةف هو
ا٣ؿاهت أ٩ك , ٥٤ز ٥أذ٪ى ثه دً١ةرت كأػؿصه ٚي وورده ا٪٣هةاٌح ,كٚعول ا٣جؿهةف ٧٠ة ٝةؿ
ٔ٪ه إٞ٣ةد  :أف ا ٢ٕٞ٣اإل٩كة٩ي ٧٤٠ة دىور مٌبةن ٌْٔ٧ةن دىور ٦ةهو أْٔ٪٦ ٥هُ ,ف ا٣وٝوؼ

ثة٧ْٕ٣ح ٔ٪ؽ ٦ؿدجح ٝةوؿة ًعذةج إ٣ى قجت ,كهو  -أم ا ٢ٕٞ٣اإل٩كة٩ي -الًٕؿؼ قجت اٞ٣ىور.
٧ٚة  ٨٦ميء ٠ة ٢٦إال كا ٢ٕٞ٣اإل٩كة٩ي ًذُ ٓ٤إ٣ى ٦ةهو أ٪٦ ٢٧٠ه ,ز ٥أ٪٦ ٢٧٠ه  ,ز٥
ٌٚهة كهؾا ا٧٣وصود
.
٩هةًح ا٪٣هةًةت ,كهي ٗةًح ا٧١٣ةؿ ا ٜ٤ُ٧٣ا٣ذي ال٦ـًؽ ٌٔ٤هة كالٞ٩ه
ا١٣ة ٢٦ا٣ؾم ال٦ـًؽ ٔ٤ى ٧٠ة٣ه ٦وصود ال٦عة٣حُ ,ف كصودق ٚي ا٣ذىور أ ٨٦ ٢ٝكصودق ٚي
ا٣عٌٞٞح ٚ ,هو ٚي ا٣عٌٞٞح ٦وصودُ ,ف ا٧١٣ةؿ ً٪ذٛي ٔ٪ه ثكجت ٔؽـ كصودق ,كالًجٞى ٣ه
ا٣وصود ٧ٚضؿد دىور هؾا ا٧١٣ةؿ ٦سجخ ٣وصودق,
,
ميء  ٨٦ا٧١٣ةؿ ثٞ٩ ٢ه  ٜ٤ُ٦هو ٔؽـ
ك ٨٦ه٪ة ًذجٌ٪٣ ٨ة اٌ٣ؿكرة ا١ٛ٣ؿًح ا٣ذي دضٕ ٢اً ٢ٕٞ٣ذىور إ٣ه ػة١٤٣ ٜ٣وف ٦ذى ٙثىٛةت
ا٧١٣ةؿ ا ٜ٤ُ٧٣كهو ِّ ٔـ كص.٢

  -4امدمٌل األنطوموجيكٝةؿ ثه دً١ةرت ًٕؿؼ أًٌة ثة٣جؿهةف ا٣كججي ،ك ًٕذ٧ؽ ٔ٤ى ٦جؽأ أ٩ه :إذا كصؽ أم ميء ٚالثؽ
 ٨٦كصود ميء آػؿ هو قججه ثىورة ٦جةمؿة أك ٌٗؿ ٦جةمؿة  ،كٝؽ كصؽ دً١ةرت  ٨٦ثٌ ٨أ١ٚةرق
اُٛ٣ؿًح ١ٚؿة ا١٣ةا ٨ا١٣ة ٢٦ا٣ال٦ذ٪ةهي ،ا٣ذي ال ً ٨١٧أف ً١وف هو قججهة ُ٩ه مةؾ ٚهو
٩ةٝه ،إذ أف ا٣نُ٪ً ٟوم ٔ٤ى اٞ٪٣ه ،ك٧٣ة ٠ةف ٦ة هو ٩ةٝه ال ً ٨١٧أف ً١وف قججةن ٧٣ة هو
٠ة ٨٧ٚ، ٢٦ا٧٣عةؿ أف ٩عى٤ٔ ٢ى ١ٚؿة ا٧١٣ةؿ ا٣ال٦ذ٪ةهي  ٨٦دؿا ٥٠أ١ٚةر أمٌةء ٦ذ٪ةهٌح،
٦ذ٪ةهي كأػٌؿان ٧٣ة ٠ةف ا٣وصود ا٧٣وًؤي ا٣ىورم
.
ُف ا٧٣ذ٪ةهٌةت ال ً ٨١٧أف دؤدم إ٣ى ال
١ٛ٤٣ؿة ال ً ٨١٧أف ً٪نأ ٝ ٨٦ج٠ ٢ةا٦ ٨وصود ثةٞ٣وة ٚعكت ،ثٝ ٨٦ ٢ج٠ ٢ةا٣ ٨ه كصود
وورم ك٤ٕٚي أًٌةن ٚ ،إ٩ه ً٪ج٘ي أف ٩كذ٪ذش أف قجت ١ٚؿة ا٧١٣ةؿ ا٣ال٦ذ٪ةهي هو ٠ةا٠ ٨ة٢٦
ًؿكرة
.
ال ٦ذ٪ةهي ثة ٢ٕٛ٣كهو ِّٚ .ة٤٣ه ثةٔذجةرق ا١٣ةا ٨ا١٣ة ٢٦ا٣ال٦ذ٪ةهي ٦وصود
ًٞوؿ ( ا٩ؽرك ٠و٩وال إًٛي ) كٝؽ ٠ذت دعخ ٔ٪واف " كصود ِّ ظٌٞٞح ٞ٤ُ٦ح " :
"إف أظؽان ال ًكذٌُٓ أف ًسجخ ػُأ ٝة٩وف ا٣كججٌح ٚ ،جؽك٩ه دٕ٪ؽـ اُمٌةء كا ٢ٕٞ٣ا٣جنؿم ال
ًكذٌُٓ أف ًٕ ٢٧إال ٔ٤ى أقةس ا٣كججٌح  ،إ٪٩ي يأ ًٌ
ق ٥٤أف ٞ٣ة٩وف ا٣كججٌح كصودان ظٌٌٞٞةن"
ا٣وآٝ
.
ٝة٩وف ا٣كججٌح هو ٝة٩وف ٔ٤ٞي كًىؽٝه
ٔ٤ٞي
)
كٝج ٢أف ٩كأؿ ( ٩ ٌٙ٠كذٌُٓ اف ٩سجخ اف ٝة٩وف ا٣كججٌح ٝة٩وف
ال ثؽ  ٨٦أف ٪٩ذجه أف اإلزجةت ٛ٩كه ًٕذ٧ؽ ٔ٤ى ا٣كججٌح..
االقذؽالؿ ٌ٣ف ٦ضؿد ا٩ذٞةؿ ٔنوااي  ٨٦ص٤٧ح إ٣ى أػؿل إ٣ى أػؿل ثؽكف قجت
ا٪٣ذٌضح
.
ث ٢ال ثؽ  ٨٦ذ٠ؿ ا٣كجت اُٞ٪٧٣ي ا٣ؾم صٕ ٟ٤د٪ذ ٨٦ ٢ٞاٞ٧٣ؽ٦ح إ٣ى
ا٩ذ٤ٞخ ٨٦
ك١٪ً ٨٦ؿ ٝة٩وف ا٣كججٌح  ..أَ٤ت ٪٦ه أف ً١ذت د٤ٌ٣ه ..ك٦ذى ٠ذجه  ..اقأ٣ه٧٣ :ةذا
ى
هؾا ا٣ض٤٧ح إ٣ى د ٟ٤إ٣ى دٟ٤؟
1-إذا أصةب " ..ثؽكف قجت" ..إذان ال ٧ٌٝح ٣ؽ٤ٌ٣ه.

اقذؽال٣ه إذان اقذؽال٣ه ػةَئ ك٦ذ٪ةٝي ُ٩ه
:
 2كإذا ثعر ٔ ٨أقجةب ٌُٞ٪٦ح ٌ٣سجخ وعحًٕذ٧ؽ ٔ٤ى ا٣كججٌح ٛ٪٣ي ا٣كججٌح
إف ثؿهةف ا٣كججٌح أٔ٤ى  ٨٦اٞ٣ة٩وف ،ث ٢كٌٔ٤ه دٞوـ ص٤ٔ ٌٓ٧وـ ا٣ؽٌ٩ة كٞ٦ةوؽ ا٘٣ةًةت..
ك٣وال هؾا ا٣جؿهةف اٞ٣ج٤ي – أم ا٣ؾم ًكج ٜأم دضؿثح٧٣ -ة َّ
ق٪٧٤ة ثىعح دضؿثح كال ٌٌٝح كال
٘٣و ٚةرغ ،ك٣ىةر ٦هؿصي ا٣كٌؿؾ أ٠سؿ ٦ىؽاٌٝح
ي٦جؿه٪ح كال ١ٚؿة ،ك٣ىةرت ص٤ٔ ٌٓ٧وـ ا٣ؽٌ٩ة ه

ا٣ذضؿثح ك٩ذةاش
كا١ٛ٧٣ؿ٤ٚ ،وال ا ٨ٌٌٞ٣ا٧٤ٕ٣ي ٩ ٨٦ذةاش
 ٨٦إ٣ة ً ٥٣كا١٤ٛ٣ي كاٌٛ٣ـًةاي
ي

ا٣ذضؿثح هي أظؽ ٦ك٧٤ةت ا٣كججٌح ك٩ذةاضهة كا٣ؽ٤ٔ ٢ٌ٣ى وعذهة٦ -ة ٝةـ ٔ ٥٤كال اقذٞؿت
١ٚؿة كال اقذؤج٪ة ٌٌٝح ٚي ا٣ؽٌ٩ة ،كث٧ة أ٩ه ًوصؽ ًٔ ٥٤كث٧ة أ٩ه دوصؽ ظٞةاٌ٧٤ٔ ٜح ه
كأقف
ْ٩ؿًح ًكذٞؿ ٌٔ٤هة اإل٩كةف ز٪ً ٥ذ٪٦ ٢ٞهة إ٣ى ٌٗؿهة ،إذف ًجٞى ثؿهةف ا٣كججٌح د٢ٌ٣

ا٧٣وصؽ كا٣ؼةٜ٣
صوهؿم كأوٌ٤ٔ ٢ى إزجةت
ً
ٛ١ؿ ث٧جؽأ ا٣كججٌح إال ا٤٧٣عؽ كٌٔ٤ه ٝج ٢أف ىًٛ١ؿ ثة٣كججٌح أف ىًٛ١ؿ اًُؿاران ث٤ٔ ٢١وـ
ك ٥٣ىً ي
إ٣عةدق
.
ا٣ؽٌ٩ة ،كثجؽًهٌةت ٔ٤ٞه ظذى ًذك٪ى ٣ه أف ًعٌة ٚي ادكةؽ ٓ٦

ٚال ًوصؽ ميء ًكٌؿ ٚي هؾا ا١٣وف ثال ٝة٩وفٚ ،ة ٢١٣يَّ ٦
كؼؿ د٧ة٦ةن  ،ث٪٧ذهى ا٣كججٌح ٨٦

ً
ا٣ؾرة ،كظذى ا٣ذؾثؾب ا٧١٣و٦ي ًؼٌٓ ٞ٣ة٩وف كإَةر ٠القٌ١ي وةرـ ،كال
ا٧٣ضؿة إ٣ى ٦ة دكف
َّ
ا٣كججٌح
.
ًكذٌُٓ أف ًذ٧ؿد ٔ٤ى يأقف اٌ٧٣سودك٣وصٌة
ًٞوؿ دًٌٛؽ هٌوـ ك ٨٦دةثٕه أف ٦ة ًك٧ى ثة٣كججٌح كا٤ٕ٣وـ اٌ٣ؿكرًح ال ظٌٞٞح ٣هة ُف
٣ه دٞؿًؿؾ هؾا إ٦ة أف دضــ أف "قججه" ا٣ؼجؿة،
٦ىؽر زٞذ٪ة ثهة هو ػجؿد٪ة ا٣جنؿًحٌٞٚ ،ةؿ :
٦ىؽر ػةرج ا٣ؼجؿة ،كهؾا أًٌةن ثةَ٪ٔ ٢ؽؾ ُٟ٩
كهؾا ًجُ ٢أو ،ٟ٤كإ٦ة أف دٞوؿ أف"قججه"
ه

د١٪ؿ أم ٦ىؽر ٕ٧٤٣ؿٚح  ٨٦ػةرج ا٣ؼجؿة/ا٣ذضؿثح ا٣جنؿًح ،كإ٦ة أال ً١وف ٣ه قجت إَالٝةن ١ٌٚ ،وف
دٞؿًؿ ٥٠ا٣ؾم ٝؿرد٧وق  -ك٦ ٢٠ة قذٞؿرك٩ه ٚي ا٧٣كذٞج -٢قة ٍٝال ٪ٕ٦ى ٣ه ،كإ٦ة أال ً١وف
ا٣ذىؿؼ
٤٣كجٌٌح أًح كصود ال داػ ٢كال ػةرج ا٣ؼجؿة ا٣جنؿًح ،كهؾا هو ٌٔ ٨دٞؿًؿ ٥٠اُكؿ كهؾا
ٌ

دؤػؿ
ٞؽـ كال ٌ
٘٦ةُ٣ح ٕ٦ؿكٚح ال يد ٌ
ثُالف ا٣ذك٤ك ٢كا٣ؽكر

٠سٌؿا ٦ة اظذش ا٧٣الظؽة ثوصود ق٤ك٤ح ال ٩هةاٌح  ٨٦ا٣عوادث ،أك أف هؾا ا١٣وف ٦كذ٧ؿ ثع٥١
كص٢
.
ا٣ذٛةٔ ٢ا٣ؾادي ا٣ؾم ال أكؿ ٣ه زٔ٧ة ٪٦ه ٥أف هؾا دٛ٪٣ ٢ٌ٣ي كصود ِّ ٔـ
أ  -ثُالف ا٣ذك٤ك٢

ا٣ذك٤ك ٢هو اقذ٪ةد كصود ا ٨١٧٧٣إ٣ى ٔ٤ح ٦ؤزؿة ٌٚه ،كدكذ٪ؽ هؾق ا٤ٕ٣ح إ٣ى ٔ٤ح ٦ؤزؿة
دك٤كال  ٓ٦ا ٢٤ٕ٣دكف ٩هةًحًٞ ،وؿ اث ٨دٌٌ٧ح
ٌٚهة ،كهي إ٣ى ٔ٤ح زة٣سح ٦ؤزؿة ٌٚهة ،كه١ؾا
ن
 «:ك ِٛ٣ا٣ذك٤كً ٢ؿاد ثه ا٣ذك٤كٚ ٢ي ا٧٣ؤزؿات ،كهو أف ً١وف ٤٣عةدث ٚةٔ ٢كٛ٤٣ةٔٚ ٢ةٔ،٢
كهؾا ثةَ ٢ثىؿًط ا ٢ٕٞ٣ك ادٛةؽ إٞ٣الء»
كصوق
:
ك٩كذؽؿ ٔ٤ى ثُالف ا٣ذك٤ك ٢ا٣ال٩هةاي ٨٦
ا٣وصه اُكؿ
إف ا٧٣وصودات ثأقؿهة إ٦ة أف د١وف كاصجح ا٣وصود أك ٪١٧٦ح ا٣وصود أك ٧٦ذٕ٪ح ا٣وصودٚ ،أ٦ة
اُكؿ ٚجةَ٩ُ ٢ة ٩نةهؽ ٚي إ٣ة٦ ٥٣ة ًعؽث ثٕؽ أف  ٨١ً ٥٣كا٣واصت ثٛ٪كه ال ًكجٞه إ٣ؽـ،
كا٣سة٩ي ثةَ ٢أًٌة الف  ٨١٧٦ا٣وصود هو ا٣ؾم ً ٨١٧كصودق كٔؽ٦ه أم هو ا٣ؾم ًكجٞه
إ٣ؽـ ،ك٦ة قجٞه إ٣ؽـ ال ًكذٌُٓ إًضةد ٛ٩كهٚ ،وصت كصود ٦وصود ً ٥٣كجٞه إ٣ؽـ اٚذٞؿت
إٌ٣ه ا٧٣وصودات صٌٕ٧هة ،أ٦ة ا٣سة٣ر ٚهو ثةَُ ٢ف إ٣ة٦ ٥٣وصود٧ٚ ،ة كصؽ ال ً١وف ٧٦ذٓ٪
ا٣وصود.
٨١٧٦
.
٤ٚــ ٣جُالف هؾق اُٝكةـ ا٣سالزح أف ً١وف ثٌٕهة كاصجة كثٌٕهة
كإذا ٠ة٩خ ا٧٣وصودات إ٦ة كاصجح كإ٦ة ٪١٧٦ح كٌ٣ف ٤٠هة ٪١٧٦ة كال ٤٠هة كاصجة دؿ ذ٤ٔ ٟ٣ى
ا٩ذهةء ا٣ذك٤ك ٢كثُالف ال٩هةاٌذه.
ا٣وصه ا٣سة٩ي
 ٨١٧٦ ٢٠ا٣وصود ال ًوصؽ إال ث٧وصت ًضت ثه كصود ُف ا٠ ٨١٧٧٣ةف ٦كجوٝة ثٕؽ٦ه كهو
ٛ٦ذٞؿ ٚي كصودق إ٣ى كاصت ا٣وصود ا٣ؾم ال ًكجٞه إ٣ؽـ ،كا ٨١٧٧٣ال ثؽ ٣ؿصعةف كصودهة
٦ ٨٦ؿصط كاصت ا٣وصود .
ا٣وصه ا٣سة٣ر
ا٪١٧٧٣ةت ال دوصت ا٣وصود ثٛ٪كهةٚ ،ال ثؽ  ٨١٧٧٤٣ا٣ؾم ًٞج ٢ا٣وصود كإ٣ؽـ ٦ ٨٦وصود ٌ٣ف
ث ،٨١٧٧ز ٥ا٧٣وصود إ٦ة ٦وصود ثٛ٪كه كإ٦ة ثٌ٘ؿق كٌ٣ف ٦ ٢٠وصود كصؽ ثٛ٪كه ُف ٪٦هة
ا٧٣عؽزةت ا٣ذي ًٕ ٥٤ثٌؿكرة ا ٢ٕٞ٣أف كصودهة ٌ٣ف ثأٛ٩كهة ٚ ،سجخ أف  ٨٦ا٧٣وصودات ٦ة
هو ٦وصود ثٛ٪كه ك٦ة هو ٦وصود ثٌ٘ؿق ،كا٧٣وصود ثٛ٪كه هو ا٣واصت ك ا٧٣وصود ثٌ٘ؿق هو
ا٣ال٩هةاي
.
اٚ ،٨١٧٧٣كُٞح ثؾ ٟ٣دٔول ا٣ذك٤ك٢
ا٣وصه ا٣ؿاثٓ

٦عة٣حكٔ٪ؽ ذٚ ٟ٣ال ًؼ٤و  :إ٦ة
.
٣و ٠ة٩خ ا ٢٤ٕ٣كا٤ٕ٧٣والت ٦ذٕةٝجح ٢١ٚ ،كاظؽ ٪٦هة ظةدث ال
أف ًٞةؿ ثأ٩هة أزٌ٣ح كهو ٦عةؿ ُف اُز٣ي ال ً١وف ٦كجوٝة ثةٕ٣ؽـ ،أك ًٞةؿ ثأ٩هة ٌ٣ف أزٌ٣ح
كهو ا٤ُ٧٣وب  ،كً٤ــ ٝ ٨٦وؿ ٔؽـ أزٌ٣ذهة كٔؽـ كصود كاصت ا٣وصود اُز٣ي ثةٞ٣وؿ ثٕؽـ
كصودهةٚ ،جع ٥١ا ،٢ٕٞ٣إ٣ؽـ ال ًٌُٕ٪ة كصودا كٚةٝؽ ا٣نيء ال ًٌُٕهٚ ،ذجٌ ٨أف هؾا اٞ٣وؿ
ػالؼ ا٧٣نةهؽٚ ،هؾق ا ٢٤ٕ٣كا٤ٕ٧٣والت ٪٦ ٢٠هة ً١وف ٦كجوٝة ثةٕ٣ؽـ٧ٚ ،ض٧ؤهة
٦كجوؽ ثةٕ٣ؽـٚ ،وصت أف ً١وف ٣وصودهة أكؿ د٪ذهي إٌ٣ه٤ٚ ،و ُ ٢ٌٝظؽ  ٨٣أٌُٔ ٟدره٧ة إال
كٝج٤ه دره١٣ ٥ةف اإلُٔةء ٦عةؿ٠ ،ؾ ٟ٣ا٣عةؿ ثة٪٣كجح ٧٣ض٧ؤح  ٨٦اُوٛةر ا٣ذي ال د١ذكت
٧ٌٝح إال إذا ٠ةف ٔؽد ثٌ ٨ا٣واظؽ كا٣ذكٕح ٔ٤ى ًكةر هؾق اُوٛةرٚ ،ة٣ىٛؿ ًكذ٧ؽ ا٧ٌٞ٣ح ٨٦
ا٣ىٛؿ ا٣ؾم إ٣ى ًكةرق ،كهو أًٌة إ٧٩ة ًكذ٧ؽ ا٧ٌٞ٣ح إ٣ؽدًح  ٨٦ا٣ىٛؿ ا٣سة٣ر ٚة٣ؿاثٓ
ٚوؽ ٚهؾا ا٣ؿ ٥ٝهو ا٣ؾم
.
ٚة٣ؼة٦ف  ...إ٣ى أف د٪ذهي اُوٛةر ثؿٔ ٥ٝؽدم ٠ة٣واظؽ ٧ٚة
ً٧ٌٝ ٟ٤٧ح ذادٌح ٚي داػ٤ه ،كهو ا٣ؾم ًٌٛي ا٣عٌةة كا٧ٌٞ٣ح ٔ٤ى اُوٛةر ا٧٣ذك٤ك٤ح ا٣ذي
ٔ٪ٌ٧ً ٨ه٤ٚ .و ٚؿً٪ة أف ق٤ك٤ح اُوٛةر  ٥٣د٪ذه إ٣ى رٝؽ ٔؽدم ً٧ٌٝ ٟ٤٧ح ذادٌحٚ ،هي
ا٣وصود
.
أوٛةر ػةٌ٣ح ٔ٧ٌٝ ٨ح ث ٨ٔ ٢أم ٪ٕ٦ى
كاٚذؿاض ا٣ذك٤ك ٢ا٣ال٩هةاي ٌٚهة ال ًٌ٘ؿ َ ٨٦جٌٕح ا٣عةؿ كال ًضٕ٣ ٢هة أم ٧ٌٝح
ًٞوؿ مٌغ اإلقالـ اث ٨دٌٌ٧ح« :كإذا ٚ ٨١ً ٥٣ي ا٣وصود كاصت ً ٥٣وصؽ ميءٚ ،ذ١وف
ا٧٣وصودات ٤٠هة ٕ٦ؽك٦ةت».كًٞوؿ أًٌة« ٦ :ه٧ة يًٌ ٝؽر  ٨٦ا٪١٧٧٣ةت ا٣ذي ٌ٣كخ ٦ذ٪ةهٌح،

ٚ ...إذا ٝؽر ٪١٧٦ةت
كً٤ٕٛه
ٚإ٩ه ٌ٣ف كاظؽ ٪٦هة ٦وصودا ثٛ٪كه ،ث ٢هو ٛ٦ذٞؿ إ٣ى ٦ة يًجؽٔه ي

٦ذك٤ك٤ح ٪٦ ٢٠هة ال كصود ٣ه ٛ٩ ٨٦كه  ٨١ً ٥٣ه٪ةؾ إال إ٣ؽـ ،كا٣وصود ٦وصود ٦عكوس،

 ٥٤ٕٚأف ٌٚه ٦ة هو ٦وصود ثٛ٪كه ٌ٣ف كصودق ٌٗ ٨٦ؿق»
ا٣وصه ا٣ؼة٦ف
ٝؽ يًٞةؿ٧٣ :ة ال ًضوز دُجٌٛ٦ ٜهوـ ا٣ال٩هةًح ٔ٤ى إ٣ة ٥٣ا٧٣ةدم ،ذ ٟ٣أف هؾا اٛ٧٣هوـ ًذ٥
دُجٌٞه ١ٚؿًة٧ٚ ،سال :ا٣ؾهًٞ ٨ج ٢ث١ٛؿة ٔؽـ كصود ٩هةًح ِٔ٣ؽاد ا٣ؿًةًٌح ظٌر ٧٤٠ة دىور٩ة

ٔؽدا إال ك٠ةف ثةإل١٦ةف أف ٩ذىور ٔؽدا آػؿ يًٌةؼ إٌ٣ه ك٦ةداـ هؾا ا٣ذىور ٞٔ ٨١٧٦ال٧٤ٚ ،ة ال
٩هةاي
.
ً١وف أًٌة ثةإل١٦ةف ٔٞال أف ً١وف د١وف ا١٣وف ٌٔ٤٧ح ٦كذ٧ؿة ٔ٤ى ٩عو ال

أٝوؿ  :إف ٛ٦هوـ ا٣ال٩هةاٌح ال ًضت د٪ـً٤ه ٔ٤ى اْ٣ةهؿة ا٧٣ةدًح كهؾا هو ٦ةًٞو٣ه ٔ٧٤ةء
ا٣ؿًةًٌةت أٛ٩كهٚ ٥ةٕ٣ة ٥٣ا٣ؿًةًي ا٣نهٌؿ داٌٚؽ ه٤جؿت ًٞوؿ" :إف ا٣ال٩هةًح ال دوصؽ داػ٢
اُ٣جٌٕح ...إف دكرهة ا٣وظٌؽ ا٣ؾم ً ٨١٧أف دٞوـ ثه هو دكر ١ٚؿة"
ك٩الظِ ا٣ذ٪ةٝي ا١٣جٌؿ ٔ٪ؽ ٦عةك٣ح دُجٌ ٜهؾا اٛ٧٣هوـ ٔ٤ى إ٣ة ٥٣ا٧٣ةدم ذ ٟ٣أف إ٣ؽد
اٞ٪٣ىةف
.
ا٣ال٩هةاي هو إ٣ؽد ا٣ؾم ال ًٞج ٢ا٣ـًةدة كال
كظذى ا٤٧٣عؽ دٌٚؽ هٌوـ ًٞوؿ ثىؿًط إ٣جةرة" :إف ٔؽدا ال٩هةاٌة ٦ ٨٦ؿاظ ٢ا٣ـ ٨٦ا٣ذي

دذوا٣ى ًجؽك ٦ضؿد ١ٚؿة ٦ذ٪ةٌٝح ،كهي ١ٚؿة ال ًوصؽ إ٩كةف ًٞذ ٓ٪ثهة دكف أف ً١وف ٚي
اٝذ٪ةٔه ً١ٛؿ ٔ٤ى ٩عو ٚةقؽ ٦ؼذ"٢
ب  -ثُالف ا٣ؽكر
ا٣ؽكر هو دو ٙٝا٣نيء ٔ٤ى ٛ٩كه ،ثأف ً١وف هو ٛ٩كه ٔ٤ح ٛ٪٣كه ثواقُح أك ثؽكف
كاقُح.
أك دو ٙٝميء ٔ٤ى ميء ٝؽ دو٤ٔ ٙٝى اُكؿ ث٧ؿدجح أك ٦ؿادت ث٪ٕ٧ى :دو ٙٝا٣نيء
ٔ٤ى ٦ة دوٌ٤ٔ ٙٝه.
كهؾا ا٣ؽكر هو ا٣ؽكر ا٣كجٞي أك ا٣ؽكر اٞ٣ج٤ي ،كهو ثةَ٩ُ ٢ه ًٞذٌي أف ً١وف ا٣نيء
ٌٞ٩ي ٛ٩كه١ٌٚ ،وف ٦ذٞؽ٦ةن ك٦ذأػؿان ٚي ٣عْح كاظؽة ك٦وصودان كٕ٦ؽك٦ةن ٚي كٝخ كاظؽ،
ثةَ٢
.
كهؾا ص ٓ٧ثٌ ٨ا ،٨ٌٌٌٞ٪٣كا٣ض ٓ٧ثٌ ٨ا٧٣ذ٪ةٌٝةت
ًٞوؿ اث ٨دٌٌ٧ح «ٚ :أ٦ة ا٣ؽكر اٞ٣ج٤ي ٧٧ٚذٚ ،ٓ٪إ٩ه إذا ٠ةف هؾا ال ًوصؽ إال ثٕؽ ذاؾ ،كذاؾ ال
ًوصؽ إال ثٕؽ هؾا٣ ،ــ أف ً١وف ذاؾ ٦وصودا ٝج ٢هؾا ،كهؾا ٝج ٢ذاؾ١ٌٚ ،وف  ٨٦ ٢٠هؾا
كذاؾ ٦وصودا ٝج ٢أف ً١وف ٦وصودا٤ٌٚ ،ــ اصذ٧ةع ا٣وصود كإ٣ؽـ ٌٗؿ ٦ؿة ،كذ٤٠ ٟ٣ه ٧٦ذ».ٓ٪
٦ة ٝة٣ه مٌغ االقالـ ثٌٌٚ ٨ه ثُالف ا٣ؽكر ُ٩ه ً٤ــ اصذ٧ةع ا٣وصود كإ٣ؽـ ،كهو اًٌة ثةَ٢
ُ٩ه ًض ٓ٧ا٣ذٞؽـ كا٣ذأػؿ ٚهو ًكذ٤ــ-أم ا٣ؽكرً -كذ٤ــ دٞؽـ ا٣نيء ٔ٤ى ٛ٩كه كهو
ًؿكرم االقذعة٣ح ،كصه االقذ٤ـاـ أف ا٣نيء إذا ٠ةف ٔ٤ح ٍػؿ ٠ةف ٦ذٞؽ٦ة ٌٔ٤ه كإذا ٠ةف اٍػؿ
ٔ٤ح ٣ه ٠ةف ٦ذٞؽ٦ة ٌٔ٤ه كا٧٣ذٞؽـ ٔ٤ى ا٧٣ذٞؽـ ٔ٤ى ا٣نيء ٦ذٞؽـ ٔ٤ى ذ ٟ٣ا٣نيء
١ٌٚوف ا٣نيء ٦ذٞؽ٦ة ٔ٤ى ٛ٩كه كً٤ـ٦ه ٠وف ا٣نيء ٦ذأػؿا ٔٛ٩ ٨كه كهو ٪ٕ٦ى اظذٌةصه
إ٣ى ٛ٩كه كدوٛٝه ٔ٤ى ٛ٩كه كا ٢١٣ثؽًهي االقذعة٣ح
أ٦س٤ح دوًٌعٌح ٣جُالف ا٣ؽكر
•ا١٣وف كصؽ ثٛ٪كه :هؾا ا١٣الـ ٌٚه دكر ٦ؿٚوض ٔٞال ،إذ ًٞذٌي أف ً١وف ا١٣وف ٔ٤ح
ٚض ًٕ٤ى خ ا٤ٕ٣ح هي ٛ٩ف ا٤ٕ٧٣وؿ ،كهؾا ًٞذٌي أف ً١وف
ٛ٪٣كه ،ك٤ٕ٦وال ٣هة ثآف كاظؽ ،ي

كصود ا١٣وف قةثٞةن ٔ٤ى كصودق ٛ٩كه ،كٚي هؾا د٪ةٝي ّةهؿ٤ٕ٧ٚ ،وـ أف ا٤ٕ٣ح دكجٜ

ا٤ٕ٧٣وؿ ٚي ا٣وصودٚ ،جوو ٙا١٣وف ٔ٤ح هو ٦وصود ،كثووٛه ٤ٕ٦وال هو ٌٗؿ ٦وصودٚ ،هو
ثةَ٢
.
إذف ظكت ا٣ؽٔول ٦وصود ٌٗؿ ٦وصود أك ٦وصود كٕ٦ؽكـ ،كهؾا ص ٓ٧ثٌ ٨ا ٨ٌٌٌٞ٪٣كهو
• ٣و ٪٤ٝة أف ا٣ؽصةصح ٦ذو ٙٝكصودهة ٔ٤ى ا٣جٌٌح ،كا٣جٌٌح ٦ذو ٙٝكصودهة ٔ٤ى ا٣ؽصةصح،
ٚهؾا أًٌة دكر ٦كذعٌ ،٢إذ ًٞذٌي أف ٔ٤ح ا٣ؽصةصح ا٣جٌٌح كٔ٤ح ا٣جٌٌح ا٣ؽصةصح ،كهؾا دكر
اٍػؿ
.
ثواقُح ،ك٠اله٧ة قٌْٕ٦ ٢ؽك٦ة ٦ة داـ ٦ذوٛٝة ٔ٤ى
٠ة٣ذة٣ي ٔ٤ح ا٣ؽصةصح هي ا٣ؽصةصح
:
كثُالف ذًْ ٟ٣هؿ إذا أز٪٣ة ا٣واقُحٚ ،كذىٌؿ ا٣ض٤٧ح

ٛ٩كهة
.
ٛ٩كهة أك ٔ٤ح ا٣جٌٌح هي ا٣جٌٌح
ٌ٣وصؽ مٌبة آػؿ١ً ،وف
٤ٚــ ٪٦ه إزجةت أف ً١وف ا٣نيء ا٣واظؽ ٦وصودا ٝج ٢أف ً١وف ٦وصودا،
ً
هؾا ا٣نيء اٍػؿ َّ
ا٣جُالف
.
ٔ٤ح ٚي كصود ٦ة ٠ةف هو قججة ٚي كصودق ،كهؾا ثةَ ٢ىث ًٌ ي٨
ٌ
• ٣و ٚؿً٪ة أف مؼىة ظةكؿ اال٩ذكةب إ٣ى مٕجح ا٣ؽراقةت اإلقالٌ٦ح٣ ٢ٌٞٚ ،ه إف ذ٦ ٟ٣ذوٙٝ
ٔ٤ى أف د١وف ٦كضال ٚي صةٕ٦ح ا٣نؿًٕح ،ك٧٣ة ظةكؿ ا٣ذكضٌٚ ٢ي صةٕ٦ح ا٣نؿًٕح٣ ٢ٌٝ ،ه
إف ذ٦ ٟ٣ذو٤ٔ ٙٝى أف د١وف ٔ٪ؽؾ مهةدة ظك ٨ا٣كٌؿة ،ك٧٣ة ظةك٣خ أػؾ هؾق ا٣نهةدة
ا٣ؽراقةت  ٨٧ٚا٣جؽًهي أ٩ه ٨٣
.
 ٟ٣ ٢ٌٝإف ذ٦ ٟ٣ذو٤ٔ ٙٝى أف د١وف ٦كضال ٚي مٕجح
ا٧٧٣ذٓ٪
.
ًكذٌُٓ أف ًعٛ٪٣ ٜٞك ٟأم ا٘٣ؿض ٦ة داـ قٚ ٍٞي هؾا ا٣ؽكر
ٚة٣ؽكر ا٧٣كذؼؽـ ٚي ا٧٣سةؿ اُكؿ-ظؽكث ا١٣وف ثٛ٪كه -كا٧٣سةؿ ا٣سة٩ي -ا٣ؽصةصح كا٣جٌٌح-
ًك٧ى ا٣ؽكر ا٣ىؿًط٩ُ ،ه دكر ًذوٌٚ ٙٝه ا٣نيء ٔ٤ى ٛ٩كه ٦جةمؿة دكف كاقُح أك
ثواقُح كاظؽة.
كا٣ؽكر ا٧٣كذؼؽـ ٚي ا٧٣سةؿ ا٣سة٣ر ًك٧ى دكرا ٧ٌ٦ؿا ٣ذو ٙٝا٣نيء ٔ٤ى ٛ٩كه ثواقُح
ٔ٪ىؿًٚ ٨أ٠سؿ.
ٝةؿ اث ٨رمؽ  :ا٧٣وصودات ا٪١٧٧٣ح ال ثؽ ٣هة  ٢٤ٔ ٨٦دذٞؽـ ٌٔ٤هة ٚ ،إف ٠ة٩خ ا٪١٧٦ ٢٤ٕ٣ح
٣ــ أف ً١وف ٣هة ٔ ، ٢٤ك٦ؿ اُ٦ؿ إ٣ى ٌٗؿ ٩هةًح  ،كإف ٣ ٨١ً ٥٣هة ٔ٤ح ٣ــ كصود ا ٨١٧٧٣ثال
ٔ٤ح كذا٦ ٟ٣كذعٌٚ ، ٢ال ثؽ أف ً٪ذهي اُ٦ؿ إا٣ى ٔ٤ح ًؿكرًحٚ .إذا ا٩ذهى اُ٦ؿ إ٣ى ٔ٤ح
ًؿكرًح  ٥٣دؼ ٢هؾق ا٤ٕ٣ح اٌ٣ؿكرًح أف د١وف ًؿكرًح ثكجت أك ثٌ٘ؿ قجت ٚ ،إف ٠ة٩خ ثكجت
قب ٢أًٌة ٚي ذا ٟ٣ا٣كجت ٚ ،أ٦ة أف د٧ؿ اُقجةب إ٣ى ٌٗؿ ٩هةًح ٌ٤ٚ ،ــ ثأف ًوصؽ ثٌ٘ؿ قجت ٦ة
كًٓ أ٩ه ٦وصود ثكجت كذا٦ ٟ٣عةؿ ٚ ،الثؽ أف ً٪ذهي اُ٦ؿ إ٣ى قجت ًؿكرم ثال قجت أم
ًؿكرة
.
ثٛ٪كه  ،كهؾا هو كاصت ا٣وصوب

 -5امدمٌل امهندسيكٝةؿ ثه دً١ةرت أًٌة ك٧ٌ٦و٩ه ا٩ه ٧٠ة أف ١ٚؿد٪ة ٔ ٨ا٧٣س٤ر دكذذجٓ أف د١وف زكاًةق ا٣ؽاػٌ٤ح
٦كةكًح ٞ٣ةا٧ذٌ 180( ٨درصح ) ٠ ،ؾٚ ٟ٣إف ١ٚؿد٪ة ٔ ِّ ٨ثةٔذجةرق ٠ةا٪ةن
٠ة٦ال ٦ذ٪ةهٌةن دكذ٤ــ
ن
كصودق ثةٌ٣ؿكرة .كٌٔ٤ه ٚإذا ٠ةف  ٨٦ا٣ذ٪ةٝي أف ٞ٩وؿ أف ا٣ـكاًة ا٣ؽاػٌ٤ح ٧٤٣س٤ر ال دكةكم
ٝةا٧ذٌ ٨٧ٚ ،٨ا٣ذ٪ةٝي ٠ؾ ٟ٣أف ٞ٩وؿ أف ِّ ٌٗؿ ٦وصودُ ،ف ا٣وصود ٦ذٌٚ ٨٧ي ٦ةهٌح ِّ
ا٧٣س٤ر
.
ٔ٤ى ٩عو ٦ة د١وف ٦كةكاة ا٣ـكاًة ا٣ؽاػٌ٤ح ٧٤٣س٤ر ٞ٣ةا٧ذٌ٦ ٨ذٌ٪٧ح ٚي دٕؿًٙ
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هي
:
كٝةؿ ثه اث ٨قٌ٪ة  ،كًذ١وف ٞ٦ ٨٦ؽ٦ةت زالث
إف ٦وصودات هؾا إ٣ة٪١٧٦ ٥٣ح ا٣وصود ،كهي ذادةن ال دٞذٌي ا٣وصود؛ إذ ٣و
اٞ٧٣ؽ٦ح اُك٣ىٌ :
٠ةف كاظؽ ٪٦هة كاصت ا٣وصود ٣ذ ٥إزجةت ا٤ُ٧٣وب
ا٣وصود
.
اٞ٧٣ؽ٦ح ا٣سةٌ٩ح ٨١٧٦ ٢٠ :ا٣وصود ٚهو ٦عذةج ٚي كصودق إ٣ى ٔ ٌ٤ح د٪٧عه
ا٢٤ٕ٣
.
اٞ٧٣ؽ٦ح ا٣سة٣سح :اقذعة٣ح ا٣ؽكر كا٣ذك٤كٚ ٢ي
 ٢٠كاظؽ ٦ ٨٦وصودات هؾا إ٣ة ٥٣ا٪١٧٧٣ح ا٣وصود ًعذةج إ٣ى ا ٌ٤ٕ٣ح اٛ٣ةٌٔ٤ح،
ا٪٣ذٌضحٌ :
إف ٌ

الثؽ أف د٪ذهي
كًكذعٌ ٢أف د٧ذؽ ق٤ك٤ح ا ٢٤ٕ٣إ٣ى ٦ة ال ٩هةًح ،كال ً ٨١٧أًٌةن ا٣ؽكر؛ إذف
ٌ
ق٤ك٤ح ا٩ ٨٦ ٢٤ٕ٣ةظٌح ا٣جؽء إ٣ى ٔ ٌ٤ح ٌ٣كخ ٦عذةصح إ٣ى ٔ, ٌ٤ح كهي ا٣ذي ٩كٌ٧هة كاصت

ا٣وصود ،كهو ا٤ُ٧٣وب
اُظ١ةـ اٌ٤ٕٞ٣ح هي ص ٌٓ٧اُ٦ور كاُم١ةؿ اٛ٧٣ؿكًح ٚي ا٣ؾه ،٨أم ٦ ٢٠ة ًذىورق ا١ٛ٣ؿ،
كهؾق اُظ١ةـ ال دؼ٤وا أف د١وف كاظؽة  ٨٦اُٝكةـ ا٣سالزح اٍدٌح
اٞ٣ك ٥اُكؿ  ٨١٧٦ :ا٣وصود
كهو ٦ة ًٞج ٢ا ٢ٕٞ٣كصودق كٔؽ٦ه كًك٧ى أًٌة ا٣ضةاـ ك اٞٔ ٨١٧٧٣ال ،كهو ٛ٩ف دٕؿًٙ
مٌغ اإلقالـ اث ٨دٌٌ٧ح ظًٌٞ ٨وؿ«:هو ا٣ؾم ً ٨١٧كصودق كٔؽ٦ه»
• أ٦س٤ح دوًٌعٌح:
–  1ا٣جنؿ ٦وصودكف ٚي هؾا ا١٣وف ٨١٣ ،كصوده ٥صةاـ ٔٞال إذ أ٩ه  ٨٦ا ٨١٧٧٣أف ال ١٩وف
٦وصودً ،٨دؿ ٔ٤ى ذ ٟ٣ا٣نؿع ك ا ٢ٕٞ٣ك ا.٥٤ٕ٣
– ٔ 2ودة اإل٩كةف إ٣ى ا٣عٌةة ثٕؽ ٦وده أ٦ؿ  ٨١٧٦ال ًٕ٪٧ه ا ٢ٕٞ٣رٗ ٥أف ا٣عف ك ا٧٣نةهؽة
اُ٦س٤ح
.
دٌٛ٪ةف هؾا اُ٦ؿ ،إ٣ى ٌٗؿ ذ٨٦ ٟ٣
ك٩ؼؿج  ٨٦هؾً ٨ا٧٣سة ٨ٌ٣ث٪ذٌضح ٦ه٧ح كهي :أف  ٢٠ظةدث ٚوصودق ك وٛةده ،ك٠ؾٟ٣
إ٩ؽا٦ه ك إ٩ؽاـ وٛةده ،أ٦ؿ ٞٔ ٨١٧٦ال ،كٌ٣ف ميء ٪٦هة ٚي ظ ٥١ا ٢ٕٞ٣ا٧٣ضؿد ثواصت
كال ٦كذعٌ.٢
اٞ٣ك ٥ا٣سة٩ي ٦ :كذعٌ ٢ا٣وصود
كهو ٦ة ًوصت أ ٢ٕٞ٣ؽ٦ه ،كال ًضٌـ إ١٦ةف كصودق ٚي أًح ظة٣ح  ٨٦ا٣عةالت ا٣ذي ًذىورهة
ا٣ؾه.٨
• أ٦س٤ح دوًٌعٌح
ا٣وٝخ
.
– ً 1كذعٌٚ ٢ي ظ ٥١ا ٢ٕٞ٣أف ً١وف ا٣نيء ٦وصودا ك ٕ٦ؽك٦ة ٚي ٛ٩ف
ا٣نيء
.
– ً 2كذعٌ ٢أف ً١وف ا٣ضـء  ٨٦ا٣نيء ا٣واظؽ أ٠جؿ  ٢٠ ٨٦ذٟ٣

٦ؿص .ط
– ً3كذعٌ ٢دؿصٌط أػؽ ا٧٣ذكةكًٌ ٨دكةكًة دة٦ة ٔ٤ى اٍػؿ ٌٗ ٨٦ؿ
ً
ٌ
اٞ٣ك ٥ا٣سة٣ر  :كاصت ا٣وصود
كهو ٦ة ًوصت ا ٢ٕٞ٣كصودق ،كال ًضٌـ إ١٦ةف إ٩ؽا٦ه ٚي أًح ظة٣ح  ٨٦ا٣عةالت ا٣ذي ً ٨١٧أف
ًذىورهة ا٣ؾه.٨
• أ٦س٤ح دوًٌعٌح
أًٌة
– ٦ 1ذى ٠ةف ا٦ ٢١٣وصودا كصت ٔٞال أف ً١وف صـء هؾا ا٦ ٢١٣وصودا .
ً
أظؽزه
.
٦عؽث ٝؽ
– ً2ضت أف ً١وف ٤٣عةدث
صؽت
.
– ٦3ذى يكصؽ ا٤ٕ٧٣وؿ كصت ٔٞال أف د١وف ٔ٤ذه ٝؽ يك
صؽ
– ٦4ذى يكصؽ ا٧٣كجت كصت ٔٞال أف ً١وف قججه ٝؽ يك .

عه
رص .
– ٦5ذى رصط أظؽ ا٧٣ذكةكًٌ٤ٔ ٨ى اٍػؿ ،كصت ٔٞال أف ً١وف
٦ؿص هط ٝؽ َّ
ًٌ

كٔال
–  6كأ٦ة كاصت ا٣وصود ٔ٤ى اإلَالؽٚ ،هو كوٌ٣ ٙف ٣ه إال ٦وووؼ كاظؽ هو ِّ ص. ٢
زالزح
:
ٚإف ص ٌٓ٧اُ٦ور كاُم١ةؿ اٛ٧٣ؿكًح ٚي ا٣ؾه ٨ال دٕؽك أف دذى ٙثأظؽ أكوةؼ
ا٣وصوب ،االقذعة٣ح ،اإل١٦ةف.
٧ٚة ادى ٙثة٣وصوب هو ٦ة ًعٌ ٢أ ٢ٕٞ٣ؽ٦ه ،ك٦ة ادى ٙثةالقذعة٣ح هو ٦ة ًعٌ ٢ا٢ٕٞ٣
كصودق ،ك٦ة ادى ٙثةإل١٦ةف هو ٦ة ال ًعٌ ٢ا ٢ٕٞ٣كصودق كال ٔؽ٦ه
كٝؽ ذ٠ؿ ا٣نهؿقذة٩ي ٩عو هؾا ا١٣الـ ،ظٌر ًٞوؿ« :اٞ٣ك٧ح اٌ٤ٕٞ٣ح ظىؿت ا٤ٕ٧٣و٦ةت ٚي
زالزح أٝكةـ كاصت ك٦كذعٌ ٢كٚ ٨١٧٦ة٣واصت هو ًؿكرم ا٣وصود ثعٌر ٣و ٝؽر ٔؽ٦ه ٣ــ ٪٦ه
٦عةؿ كا٧٣كذعٌ ٢هو ًؿكرم إ٣ؽـ ثعٌر ٣و ٝؽر كصودق ٣ــ ٪٦ه ٦عةؿ كا٦ ٨١٧٧٣ة ال
ًؿكرم ٚي كصودق كال ٔؽ٦ه »
ك ٢٠ا٣جنؿ ٔ٤ى اػذالؼ ٤٤٦ه ٥ك٦ؾاهجهًٞ ،٥ؿكف ثهؾا ا٣ذٞكٌ ،٥ث ٢ظذى ا٧٣الظؽة
أٛ٩كه ،٥كًجٞى ٦وًٓ ا٪٣ـاع ٚي دٌٌٕ ٨كاصت ا٣وصود٪٧ٚ ،ه ٨٦ ٥صٕ٤ه و٧٪ة ك٪٦ه٨٦ ٥
صٕ٤ه ٠و٠جة ك٪٦ه ٨٦ ٥صٕ٤ه اُ٣جٌٕح ا٣ى٧ةء أك ا٣ىؽٚح اٌ٧ٕ٣ةء ،كأه ٢ا٣ع ٜأٝؿكا أف كاصت
قجعة٩ه
.
ا٣وصود هو وة ٓ٩إ٣ة ٥٣ا٣ؼة ٜ٣ا٣جةرئ
إزجةت كاصت ا٣وصود
ثٕؽ ثٌةف أٝكةـ اُظ١ةـ اٌ٤ٕٞ٣حٚ ،إف ا٧٣وصودات إ٦ة أف د١وف ٤٠هة ٪١٧٦ح أك ٤٠هة كاصجح أك
٪٦هة ا ٨١٧٧٣كا٣واصتٚ ،أ٦ة اُكؿ ٧٦ذُ ،ٓ٪ف ا ٨١٧٧٣كصودق ثٌ٘ؿق كٌ٣ف ثٛ٪كه كا٨١٧٧٣

ًكجٞه إ٣ؽـ ،ك٤ٕ٦وـ أف إ٣ؽـ ال ًٌُٕ٪ة كصودا ٛ٩ ٨٦كه كهؾا ٤ٕ٦وـ ثةٌ٣ؿكرة
٣هة كقٌذ ٥ثٌةف ذ ٟ٣الظٞة -كا٣سة٩ي
كا٪١٧٧٣ةت ال ًذؿصط كصودهة ٔ٤ى ٔؽ٦ه إال ث٧ؿصط ٘٦ةًؿ -
٧٦ذ ٓ٪أًٌة ُ٩ه ػالؼ ا٧٣نةهؽ ٚة٣واصت هو اُز٣ي اُثؽم ا٣ؾم ال ًٞج ٢ا٣ذٌ٘ؿ،كإ٣ة٣ ٥٣ه
ثؽاًح كقذ١وف ٣ه ٩هةًح كًٞج ٢ا٣ذٌ٘ؿٚ ،سجخ إذا أف ا٧٣وصودات دٞ٪ك ٨١٧٧٣ ٥ا٣وصود ثٌ٘ؿق
ككاصت ا٣وصود ٣ؾاده.
كال ً٪ٌٛ١ة اٞ٣وؿ ثوصود اٞ٣كٕ٦ ٨ٌ٧ة ،ث ٢إف ا٪٣ةّؿ ٚي ا٧٣وصودات ا٪١٧٧٣ح ال ًضؽ ٣هة ثؽا
 ٨٦ي٦وصؽ كاظؽ كاصت ا٣وصود ،كإال ٧٣ة ٠ةف ه٪ةؾ كصود أوالٚ ،ذجٌ٪٣ ٨ة أف ثةإلًةٚح إ٣ى كصود
اٞ٣كٚ ٨ٌ٧إف كاصت ا٣وصود ٣ؾاده ٦كذ٘ٚ ٨ي كصودق ٔ٦ ٢٠ ٨ة قواق ،ككصودق كاصت
ًؿكرم ،ال ًضٌـ إ١٦ةف إ٩ؽا٦ه ا ، ٢ٕٞ٣كأف ٦ ٢٠ة ٔؽاق ٚهو ٣ ٨١٧٦ؾادهٛ٦ ،ذٞؿ ٚي كصودق
ك٦ةهٌذه إ٣ى إًضةد ا٣واصت ٣ؾاده.
ك٣جٌةف ذ : ٟ٣قأٝوـ ثىٌةٗح ٌٝةًة ز ٥أث٪ي ٌٔ٤هة ٩ذٌضح ،هي ٦ة ٝؿرده آٛ٩ة
اٌٌٞ٣ح اُك٣ى  :إ٣ؽـ "ٌٞ٩ي ا٣وصود" ال ًكذٌُٓ أف ًوصؽ ٪٣ة مٌبة.
ثٕؽ٦ه
.
اٌٌٞ٣ح ا٣سةٌ٩ح  :إ٣ة ٥٣ظةدث أم أ٩ه ٠ةف ٦كجوٝة
٦وصود
.
اٌٌٞ٣ح ا٣سة٣سح  :ا٧٣نةهؽة كا٣عف كا٣جؽاهح دؤ٠ؽ أ٪٩ة ٦وصودً ٨كإ٣ة٠ ٥٣ؾٟ٣
 ٨٦اٌٌٞ٣ح ( )1ك (٩ )2كذ٪ذش أف اُوٌ٣ ٢ف هو إ٣ؽـ ،إذ ٣و ٠ةف ٠ؾ٧٣ ٟ٣ة ٠ةف ه٪ةؾ ٔة٥٣
ثعسة
ك٧٣ة ٪٠ة ٦وصودً ٨ظذى ١ٛ٩ؿ ك١٩ذت .
ك ٨٦االقذ٪ذةج اُكؿ كاٌٌٞ٣ح ا٣سة٣سح ،زجخ ٪٣ة أف اُو ٢هو ٦وصود ٌ٣ف ٝج٤ه ٔؽـ ،كإذا ٪٤ٝة
أف ٝج٤ه ٔؽـ ،ق١٪ؿر ٛ٩ف اٞ٧٣ؽ٦ذٌ ٨اُك٣ى كا٣سةٌ٩ح ٪٣ؼؿج ثٛ٪ف ا٪٣ذٌضح ،أف اُو ٢هو
٦وصود ٌ٣ف ٝج٤ه ٔؽـ أم :أ٩ه "٦وصود أز٣ي"" ،كاصت ا٣وصود" ككاصت ا٣وصود هو ِّ اُكؿ
كاٍػؿ كاْ٣ةهؿ كا٣جةَ.٨
ٚذجٌ٪٣ ٨ة إذان أف ا٪١٧٧٣ةت الثؽ ٣هة  ٨٦كاصت ا٣وصود ٣ؾاده كإال ١٣ة٩خ ا٧٣وصودات ٤٠هة
ٝو٣ه« كإذا ٚ ٨١ً ٥٣ي ا٣وصود كاصت ً ٥٣وصؽ
:
ٕ٦ؽك٦ح ،كهو ٦ة أمةر إٌ٣ه اث ٨دٌٌ٧ح ٚي
ميءٚ ،ذ١وف ا٧٣وصودات ٤٠هة ٕ٦ؽك٦ح» كً ٢ٞ٪رظ٧ه ِّ ٠ال٦ة ٦َ٣ؽم ٠ ٨٦ذةثه أث١ةر
اُ١ٚةر ٔ٤ى أف كاصت ا٣وصود كصودق ٣ؾاده ال ٌ٘٣ؿق ث٘الؼ ا ٨١٧٧٣ا٣ؾم كصودق ثٌ٘ؿق،
« ٦ؾهت أه ٢ا٣ع ٨٦ ٜا٧٣ذنؿٌٔ ٨كَواا ٙاإل٣هٌٌ ٨اٞ٣وؿ ثوصوب كصود ٦وصود كصودق
٣ؾاده ال ٌ٘٣ؿق ،ك٦ ٢٠ة قواق ٧ٚذوٚ ٙٝي كصودق ٌٔ٤ه»
د ٢ٌ٣ثُالف ا٣ؿصعةف ثؽكف ٦ؿصط

ا٣ؿصعةف ٚي ا٘٤٣ح هو اٌ٧٣الف ،يًٞةؿ رصط اٌ٧٣ـاف رصعة٩ة أم ٦ةؿ

كٞ٩وؿ  :أف ٪ٕ٦ى ا٣ؿصعةف ثؽكف ٦ؿصط هو دٌٌ٘ؿ صؿًةف ميء ٩ ٨٦ك ٨ٌٕ٦ ٜإ٣ى ٩ك ٜآػؿ
 ٨٦دكف كصود أم ٌ٘٦ؿ أك ٦عوؿ ،كهؾا ٤ٕ٦وـ ثُال٩ه ك ٚكةدق ٔ٪ؽ ص ٌٓ٧إٞ٣الء ،كال ثؽؿ
٣ذعوً٤ه ٔ ٨ظة٣ه ا٣كةثٞح ٦ ٨٦ؿصط ًٛؿض ٌٔ٤ه ا٣وًٓ ا٣ضؽًؽ .كظذى ا٤ٕ٣وـ ا٧٣ةدًح دٞؿ
ثهؾق ا٣عٌٞٞح ٚإقعةؽ ٌ٩ود ٨ا٣ؾم امذهؿ ثٕجٞؿًذه ٚي ا٘٣ؿبٝ ًٌٓ ،ة٩و٩ة ٔة٦ة ٤٣عؿ٠ح ًسجخ
ذٟ٣
كثذُجٌ ٜهؾق ا٣عٌٞٞح ٔ٤ى ٦كأ٣ح كصود ِّ ،كأذ٧ةدا ٔ٤ى ٦ة أٝؿرده ٚي أٝكةـ
ا٧٣وصودات كاُظ١ةـ اٌ٤ٕٞ٣ح ٞ٩وؿ:
أف هؾا ا١٣وف ا٣ؾم ٌٕ٩ل ٌٚه ٩ ٨٦وع ا ،٨١٧٧٣أم أف ٚؿض ٔؽ٦ه ٌ٣ف ثة٧٣كذعٌٞٔ ٢ال،
ظٌر ٩ضؽ أف صـاٌةده دٞج ٢إ٣ؽـ كا٣وصودٚ ،ةُٚالؾ ك اُصؿاـ  ٥٣د٦ ٨١وصودة ز ٥يكصؽت
ك٠ؾ٠ ٟ٣وث٪ة اُرض ك ص ٌٓ٧ا١٣ةا٪ةت ،ك٦ة ًسجخ ٤٣ضـاٌةت ًسجخ أًٌة ٤١٤٣يًٞ ،وؿ اث٨

دٌٌ٧ح ٨٦ «:ا٤ٕ٧٣وـ أف ثٕي أصـاء إ٣ةً ٥٣نةهؽ ٔؽ٦ه ثٕؽ ا٣وصود ككصودق ثٕؽ إ٣ؽـ ٠ىور
ا٣عٌواف كا٪٣جةت كإ٧٣ؽف كأ٩واع  ٨٦أُؿاض كهؾا ٤ٕ٦وـ ثة٣عف أ٩ه ٌ٣ف كاصت ا٣وصود ث٢
هو  ٨١٧٦ا٣وصود ٞ٣جو٣ه إ٣ؽـ» كه٪ةؾ مواهؽ َجٌٌٕح ٠سٌؿة دسجخ أف ا١٣وف ٨١ً ٥٣
٦وصودا ٪٦ؾ اُزؿ ،كاف ٣ه ٔ٧ؿا ٦عؽكدا ،ك٪ٕ٦ى ذ ٟ٣أف ٛ٠ح إ٣ؽـ ٠ة٩خ إذ ذاؾ هي ا٣ؿاصعح،
ك٠ةف اُ٦ؿ ٦كذ٧ؿا ٔ٤ى ذ .ٟ٣ز ٥إف اُ٦ؿ ا١ٕ٩ف ثٕؽاؾ ٚذؿصعخ ٛ٠ح ا٣وصود ٔ٤ى ٛ٠ح
إ٣ؽـ  ٨٧ٚ .ا٣جؽًهٌةت اٌ٤ٕٞ٣ح أف ا ٨١٧٧٣ا٣ؾم ًٞج ٢ا٣وصود كإ٣ؽـ اُوٌٚ ٢ه هو إ٣ؽـ،
إذ ٣و ٠ةف أو٤ه ا٣وصود ١٣ةف كاصت ا٣وصودٚ،ال ً١وف  ٓ٦ذ ٨١٧٦ ٟ٣ا٣وصود كإ٣ؽـ ،القذعة٣ح
ا٣ذ٪ةٝي.
ٚإذا زجخ أف ا١٣وف ٦كجوؽ ثٕؽ٦ه ،كٔ٪٧٤ة أف إ٣ؽـ ال ًٌُٕ٪ة كصودا كال ًؤزؿ ٚي ا٣وصود،
إ٣ؽـ
.
رصعخ ا٣وصود ٔ٤ى
كصت ٔ٪ٌ٤ة ظٌ٪بؾ ا٣ذىؽً ٜثوصود ٝوة ٦ؤزؿة َّ
ٚإذا ادٔى أظؽه ٥أف ٚي ا١٣وف ٝوة ذادٌح أػؿصذه ٤٣وصود٪ٕ٧ٚ ،ى ذ ٟ٣رصعةف ٛ٠ح ا٣وصود
ٔ٤ى إ٣ؽـ دكف ا٣عةصح ُم ٔة ٢٦أك ٦ؿصط أك ٝوة ،كهؾا أ٦ؿ ثٌ ٨ثُال٩ه كٚكةدق ٣ؾكم
إٞ٣وؿ٧١ٚ ،ة أ٩ه ًكذعٌ ٢رصعةف ٛ٠ذي اٌ٧٣ـاف ا٧٣ذكةكًذٌ ٨إال ثوصود ٝوة ٠ة٩خ قججة ٚي
هؾا ا٣ؿصعةف ث ٢كًـًؽ اُ٦ؿ اقذعة٣ح ٔ٪ؽ ٚؿض أف اٛ١٣ح ا٣س٤ٌٞح ا٣ؿاصعح َةمخ كأوجعخ
٦ؿصوظح كدهجٍ ا٣ؼٌٛٛح رٗ ٥ػٛذهة ك ٢٠هؾا ٌٗ ٨٦ؿ ٦ؿصط١ٚ ،ؾ ٟ٣ا٣نأف ثة٪٣كجح ٤٣وصود ك
٦ؿصط
.
إ٣ؽـٌٚ ،جُ ٢رصعةف ا٧٣وصود ٔ٤ى إ٣ؽـ ٌٗ ٨٦ؿ

إ٣ةًُ ٥٣ؿأ ٌٔ٤ه ا٣ذٌ٘ؿ كا٣عؽكث كإ٣ؽـ ،ك٦ ٢٠ة ًُؿأ ٌٔ٤ه ا٣ذٌ٘ؿ كا٣عؽكث كإ٣ؽـ ٚهو
 ٨١٧٦ا٣وصود ،ك ٨١٧٦ ٢٠ا٣وصود كصودق ثإًضةد ٌٗؿق أم أ٩ه ً ٥٣وصؽ ٛ٩كه كهؾا كاًط ىث ًٌ،٨
ٌ
ٌ٘ٚؿق  ٨٦أكصؽق ،كازجةت إ١٦ةف كصود إ٣ة ٥٣إ٦ة  ٨٦اُ٣ؿًٞح أُ٤ى أك  ٨٦اُ٣ؿً ٜاُق،٢ٛ
أم إ٦ة أف ٩سجخ أف "ا ٨١٧٦ "٢١٣ا٣وصود ،كا٦ ٢١٣ذؿ٠ت  ٨٦آظةد ٚسجخ أف اٍظةد ٪١٧٦ح أًٌة،
إذ ٦ة ًسجخ ً ٢١٤٣سجخ ٤٣ضـء ،كإذا ا٪ٞ٤ُ٩ة  ٨٦اٍظةد كأزجذ٪ة أ٩هة ٪١٧٦حٚ ،ة ٢١٣كاصت أف ً١وف
 ٨١٧٦ا٣وصود ،كٚ ٨١٧٦ ٢٠هو ثةٔذجةر ذاده صةاـ أف ًوصؽ كصةاـ أف ال ًوصؽ كإذا دؿصط صة٩ت
ا٣وصود ٔ٤ى إ٣ؽـ اظذةج إ٣ى ٦ؿصط ،كا٣ؾم رصط ا٣وصود ٔ٤ى إ٣ؽـ هو ِّ قجعة٩ه كدٕة٣ى
ثإرادده ك٦نٌبذه.
ًنٌؿ اٍ٦ؽم إ٣ى هؾا ا٪ٕ٧٣ى ٦وًعة أف  ٨١٧٦ا٣وصود كصودق كٔؽ٦ه صةاؿ« :كٔ٪ؽ ذٚ ٟ٣إ٦ة
أف ً١وف ٚي كصودق ٛ٦ذٞؿا إ٣ى ٦ؿصط أك ٌٗؿ ٛ٦ذٞؿ إٌ٣هٚ ،إف ٛ٦ ٨١ً ٥٣ذٞؿا إ٣ى ا٧٣ؿصط
٧٦ذ ٓ٪كإف اٚذٞؿ إ٣ى ٦ؿصط ٚؾ ٟ٣ا٧٣ؿصط إ٦ة كاصت
.
ٞٚؽ دؿصط أظؽ ا٣ضةاـًٌٗ ٨٦ ٨ؿ ٦ؿصط ،كهو
أك ٚ ،٨١٧٦إف ٠ةف اُكؿ ٚهو ا٤ُ٧٣وب ،كإف ٠ةف ا٣سة٩ي ٚإ٦ة أف ً٤ٔ ٙٞى ٦وصود هو ٦جؽأ
ا٧٣وصودات ٌٗؿ ٛ٦ذٞؿ ٚي كصودق إ٣ى ٌٗؿق ،أك ًذك٤ك ٢اُ٦ؿ إ٣ى ٌٗؿ ا٪٣هةًحٚ ،إف ٠ةف اُكؿ
ٚهو ا٤ُ٧٣وب ،كإف ٠ةف ا٣سة٩ي ٚهو ٧٦ذ» ٓ٪
ٚة٣ؾً ٨ال ًؤ٪٦وف ثوصود ػة ٜ٣ا١٣وف ككآً ٧ْ٩ه ٦س٤ه٧٠ ٥س ٢ا١٪٧٣ؿً٣ ٨وصود  ٨٦ث٪ى دٟ٤
ًجٌ٪هة ك ٩ع٨
.
ا٣جٌوت ك اٞ٣ىور اٞ٣ةا ٨ٌ٤أ٩هة ٦جٌ٪ح ٛ٩ ٨٦كهة ٦ة دا٦وا ً ٥٣ؿكا ثةٌ٩هة ك هو
ا٧٣ؤ ٨ٌ٪٦ثةٌ٘٣ت دعخ إمؿاؼ ا ٢ٕٞ٣ك إرمةدق ٕ٩ذؿؼ ٔ٪ؽ رؤًح ا٣ج٪ةء ثوصود ا٣جة٩ي ك ٣و ٩ ٥٣ؿق
ٚ .ةٛ٣ؿؽ ثٌ٪٪ة ثكٌٍ إ٣ى هؾا ا٣عؽ ٚ ،هً ٢كٓ ا٧٣الظؽة أف ًؽٔوا إ١٦ةف كصود ٝىؿ أك ثٌخ ٨٦
د ٟ٤اٞ٣ىور أك ا٣جٌوت ا٣ذي هي  ٨٦و ٓ٪ا٣جنؿ  ،ثٛ٪كهة ٌٗ ٨٦ؿ كصود ثةف أك وة ٓ٩؟ ٚإف ٥٣
ًكٕه ٥ذً ٌٙ١ٚ ٟ٣كٕه ٥اٞ٣وؿ ثوصود وؿح إ٣ة ٥٣ثك٧واده ك أرًه ثٛ٪كه ٌٗ ٨٦ؿ كصود
ثةٌ٩ه ؟ أٌ٣ف ٤٣ك٧وات ك اُرض أهٌ٧ح ٠أهٌ٧ح كاظؽ  ٨٦ا٣جٌوت ا٧٣جٌ٪ح ثأًؽم ا٣جنؿ ظذى
دكذٌ٘٪ة ٔ٧ة ال ًكذ٘٪ي ٔ٪ه  ٨٦ا٣جة٩ي  ،أـ ٠ةف اقذ٘٪ةؤه٧ة ٔ ٨ا٣جة٩ي ١٣و٩ه٧ة ٚي ٗةًح
ا٧ْٕ٣ح ك ا٣جؽأح ؟ أ٦ة االظذ٧ةؿ اُكؿ ك هو ٠و٩ه٧ة ٚي اُهٌ٧ح دكف ا٣جٌوت ا٧٣جٌ٪ح ثأًؽم
٦كذٌ٘٪ة ٔ٨
ا٣جنؿ ٚجةَ ٢ثؽاهح  ،أ٦ة االظذ٧ةؿ ا٣سة٩ي ك هو أف ً١وف ا٣ج٪ةء أُْ ٥ك اُثؽع
ن
ا٢ٕٞ٣
.
ا٣جة٩ي ظٌ٠ ٨ةف أ ٢ٝا٣جٌ٪ةف ك أظٞؿق ٌٗؿ ٦كذ٘٪ٔ ٨ه ٛٚي ٗةًح ا٣جٕؽ ٨٦
أذؿاًة ٝةا ٨ٌ٤أ٩ه ٧٠ة دٞو٣وف أ٩ذ ٥ثوصود ػة ٜ٣ثٛ٪كه ٌٗ ٨٦ؿ
ك ٣ ٨١٧ً ٨١٣ه ٥أف ًكوٝوا
ن
٦وصؽ ٪ٚ ،ع٠ ٨ؾٞ٩ ٟ٣وؿ ثٕة٦ ٥٣وصود ثٛ٪كه دكف ا٣عةصح ٧٣وصؽ .ك هؾا ٔ٪ؽ٩ة  ٨٦ا٧٣عةؿ
٦كذعٌال دٌ٘ؿق  ٨٦ظةؿ إ٣ى ظةؿ ك كصودق
ُف ا٧٣وصود ثؾاده ال ً١وف إال كاصت ا٣وصود ك ً١وف
ن
أك كصود مئ ٪٦ه ثٕؽ إ٣ؽـ ك ٔؽ٦ه أك ٔؽـ مئ ٪٦ه ثٕؽ ا٣وصود  ،ثً ٢كذعٌ ٢دؿ٠جه ك

دضـؤق ا٧٣كذ٤ــ الظذٌةصه ُصـااه ك إ٣ة ٥٣ا٧٣ذٌ٘ؿ ا٧٣ذضـئ ا٧٣عذةج ٔ٤ى اُ ٢ٞ٣صـااه ال ً١وف
٪١٧٦ة ًٞج ٢ا٣وصود ك إ٣ؽـ ٦ذكةكًٌ ٨ثة٪٣كجح إ٣ى ذاده ٌٚ ،عذةج كصودق إ٣ى
كاصت ا٣وصود ث٢
ن
ٕ٦ؽك٦ة  ،ك ٚي ٔؽ٦ه إ٣ى ٦ؿصط ًؿصط ٣ه
٦ؿصط ًؿصط ٣ه صة٩ت ا٣وصود ك ًوصؽق ثٕؽ أف ٠ةف
ن

أًٌة إ٣ى ٦ؿصط ًؿصط ٣ه
صة٩ت إ٣ؽـ ٌٕٚؽ٦ه ثٕؽ اف ٠ةف
٦وصودا  ،ك ٚي كصودق ٠ؾً ٟ٣عذةج ن
ن
أف ً١وف ٔ٤ى ٩وع  ٨٦ ٨ٌٕ٦أ٩واع ا٣وصود ك ٔ٤ى م ٨٦ ٨ٌٕ٦ ٢١أم١ة٣ه ٤ٚو أ١٩ؿ٩ة ٣ه هؾق

ٝوال ثؿصعةف أظؽ ا٧٣ذكةكًٌ ٨ثٛ٪كه ٔ٤ى اٍػؿ ٌٗ ٨٦ؿ ٦ؿصط ك هو ٦عةؿ ٦ذٌ٨٧
ا٣عةصةت ٠ةف
ن
٤٣ذ٪ةٝي  .ك هؾا ا٧٣ؿصط ٔ٪ؽ٩ة ٚي كصودق أك ٔؽ٦ه ك ٚي ٠و٩ه ٔ٤ى ٩وع  ٨٦ ٨ٌٕ٦أ٩واع
ا٣وصود
.
ا٧٣وصودات ك ٔ٤ى م ٨٦ ٨ٌٕ٦ ٢١أم١ة٣ه هو إرادة ِّ دٕة٣ى كاصت
كصودا ٔ٤ى ٩وع  ٨ٌٕ٦ك
٦وصودا ثٛ٪كه ٌٗ ٨٦ؿ ٦وصؽ ك
٤ٚو ٠ةف إ٣ة ٥٣أك أم صـء  ٨٦أصـااه
ن
ن

مٌٗ ٨٦ ٨ٌٕ٦ ٢١ؿ ٣ ، ٨ٌٕ٦ــ ا٣ؿصعةف ٌٗ ٨٦ؿ ٦ؿصط أم ٣ــ ٠وف ٦ة ٚؿض كصودق ك ٔؽ٦ه ز٥

كصودق ٔ٤ى ٩وع دكف ٩وع ك م ٢١دكف م٦ ٢١ذكةكًٌ ٨ثة٪٣كجح إ٣ى ذاده  ،ػالؼ ذ ٟ٣أم ٌٗؿ
٤٣ذ٪ةٝي
.
٦ذكةكًٌ . ٨ك ػالؼ اٛ٣ؿض ٦عةؿ ٦ذٌ٨٧

 -7دمٌل امخنق واالختراعٝةؿ اث ٨رمؽ  :اُ٣ؿً ٜا٣ذي ٩جه ا١٣ذةب إ٣ـًـ ٌٔ٤هة كدٔة ا ٨٦ ٢١٣ثةثهة إذا اقذٞؿئ ا١٣ذةب
إ٣ـًـ كصؽت د٪عىؿ ٚي ص٪كٌ:٨
هؾق
(
أظؽه٧ة َؿً ٜا٣وٝوؼ ٔ٤ى ا٪ٕ٣ةًح ثةال٩كةف كػ ٜ٤ص ٌٓ٧ا٧٣وصودات  ٨٦أص٤هة ك٪٣ك٥
د ٢ٌ٣ا٪ٕ٣ةًح) .
كاُ٣ؿًٞح ا٣سةٌ٩ح ٦ :ة ًْهؿ  ٨٦اػذؿاع صواهؿ اُمٌةء ا٧٣وصودات ٦س ٢اػذؿاع ا٣عٌةة ٚي ا٣ض٧ةد
كاالدرا٠ةت ا٣عكٌح كا ، ٢ٕٞ٣ك٪٣ك ٥هؾق( د ٢ٌ٣االػذؿاع) .
ٚأ٦ة اُ٣ؿًٞح اُك٣ى ٚذج٪ى ٔ٤ى أو :٨ٌ٤أظؽه٧ة أف ص ٌٓ٧ا٧٣وصودات ا٣ذي هةه٪ة ٦واٞٚح
٣وصود اإل٩كةف  ،كاُو ٢ا٣سة٩ي أف هؾق ا٧٣واٞٚح هي ًؿكرًح ٝ ٨٦جٚ ٢ةٔٝ ٢ةوؽ ٣ؾاٟ٣
٦ؿًؽ إذ ٌ٣ف ً ٨١٧أف د١وف هؾق ا٧٣واٞٚح ثةإلدٛةؽ ٚ ،أ٦ة ٠و٩هة ٦واٞٚح ٣وصود اال٩كةف ،
ٌٚعى ٢ا ٨ٌٌٞ٣ثؾا ٟ٣ثإٔذجةر ٦واٞٚح ا ٢ٌ٤٣كا٪٣هةر  ،كا٣ن٧ف كا٧ٞ٣ؿ ٣وصود اإل٩كةف  ،ك٠ؾاٟ٣
٦واٞٚح اُز٪٦ح اُرثٕح ٣ه  ،كا١٧٣ةف ا٣ؾم هو ٌٚه أًٌة كهو اُرض  ،ك٠ؾا ٟ٣دْهؿ أًٌة
٦واٞٚح ٠سٌؿ  ٨٦ا٣عٌواف ٣ه كا٪٣جةت كا٣ض٧ةد كصـاٌةت ٠سٌؿة ٦س ٢اُُ٦ةر كاُ٩هةر كا٣جعةر ،
كثة٣ض٤٧ح ؛ اُرض كا٧٣ةء كا٪٣ةر كا٣هواء ك٠ؾا ٟ٣أًٌة دْهؿ ا٪ٕ٣ةًح ٚي أٌٔةء ا٣جؽف كأٌٔةء
ا٣عٌواف  .أٔ٪ي ٠و٩هة ٦واٞٚح ٣عٌةده ككصودق  ،كثة٣ض٤٧ح ٕ٧ٚؿٚح ذا ٟ٣أٔ٪ي ٪٦ةٓٚ
ا٧٣وصودات داػ٤ح ٚي هؾا ا٣ض٪ف  ،ك٣ؾا ٟ٣كصت ٔ٤ى  ٨٦أراد أف ًٕؿؼ ِّ دٕة٣ى إ٧٣ؿٚح
ا٧٣وصودات
.
ا٣ذة٦ح أف ًٛعه ٔ٪٦ ٨ةٓٚ

ا٣ك٧ةكات كهؾق
.
كأ٦ة دال٣ح االػذؿاع ٌٚؽػٌٚ ٢هة كصود ا٣عٌواف ٤٠ه ككصود ا٪٣جةت  ،ككصود
ا٪٣ةس
.
اُ٣ؿًٞح دج٪ى ٔ٤ى أو٦ ٨ٌ٤وصودً ٨ثةٞ٣وة ٚي صُٚ ٌٓ٧ؿ
أظؽه٧ة  :أف هؾق ا٧٣وصودات ٦ؼذؿٔح كهؾا ٕ٦ؿكؼ ثٛ٪كه ٚي ا٣عٌواف كا٪٣جةت ٧٠ة ٝةؿ
كف َّ
اص ىذ ى ٧يٕوا ٣ى ي)ه ا٣عش  73 :اًٍح ٚ .إ٩ة
ً ٨ىد ٍؽ ئ ى
دٕة٣ى ً ( :إ َّف َّاً ٣ؾ ى
وف ً ٨٦يد ً
اً ٤٣ه ٣ى  ٨ىً ٍؼ٤ي يٞوا يذ ىثةثةن ىك٣ى ًو ٍ

٩ؿل أصكة٦ة ص٧ةدًح  ،ز ٥دعؽث ٌٚهة ا٣عٌةة ُٕٝ ٥٤ٕ٪ٚ ،ة أف هةه٪ة ٦وصؽا ٤٣عٌةة ك٧ٕ٪٦ة ثهة

 ،كهو ِّ دجةرؾ كدٕة٣ى  .كأ٦ة ا٣ك٧ةكات ٝ ٨٦ ٥٤ٕ٪ٚج ٢ظؿ٠ةدهة ا٣ذي ال دٛذؿ أ٩هة ٦أ٦ورة
ًؿكرة
.
ثة٪ٕ٣ةًح ث٧ة هة ه٪ة ك٦كؼؿة ٪٣ة  ،كا٧٣كؼؿ ا٧٣أ٦ور ٦ؼذؿع ٝ ٨٦جٌٗ ٢ؿق
ؼذ ًؿع ٌٚ ،ىط  ٨٦هؾً ٨اُو ٨ٌ٤أف ٧٤٣وصود
كأ٦ة اُو ٢ا٣سة٩ي ٚ :هو أف  ٢٠يٍ ٦ؼ ىذ ىؿع ٤ٚه ي ٦ى

ٚةٔال ٦ؼذؿٔة ٣ه  .كٚي هؾا ا٣ض٪ف دالا٠ ٢سٌؿة ٔ٤ى ا٧٣ؼذؿٔةت  ،ك٣ؾا٠ ٟ٣ةف كاصجة ٔ٤ى ٨٦
أراد ٕ٦ؿٚح ِّ ظٕ٦ ٜؿٚذه أف ًٕؿؼ صواهؿ اُمٌةء ٤ٔ ٌٙٞ٣ى االػذؿاع ا٣عٌٞٞي ٚي صٌٓ٧

ا٧٣وصودات ُ ،ف ًٕ ٥٣ ٨٦ؿؼ ظٌٞٞح ا٣نيء ًٕ ٥٣ؿؼ ظٌٞٞح االػذؿاع  ،كا٣ى هؾا االمةرة
ات ىك ى
ً
ةك ً
ثٞو٣ه دٕة٣ى(  :ىأ ىك٣ى ٍ ٥ىًْ٪ي يؿكاٍ ًٚي ى٤٦ى ١ي ً
ي و)ء االٔؿاؼ :
وت َّ
اُ ٍر ً
ا٣ك ى ٧ى
ض ىك ى٦ة ىػ٤ى ى ٜا ٌ٤٣يه  ٨٦ىم ٍ
 . 185ك٠ؾا ٟ٣أًٌة  ٨٦دذجٓ ٪ٕ٦ى ا٣ع٧١ح ٚي ٦وصود ٦وصود .أٔ٪ي ٕ٦ؿٚح ا٣كجت ا٣ؾم ٨٦
أدٚ ٥هؾاف ا٣ؽٌ٣الف ه٧ة
أص٤ه ػ ، ٜ٤كا٘٣ةًح اٞ٧٣ىودة ثه ٠ةف كٝوٚه ٔ٤ى د ٢ٌ٣ا٪ٕ٣ةًح .
دٌ٣ال ا٣نؿع.
كأ٦ة اًٍةت ا٪٧٣جهح ٔ٤ى اُد٣ح اٌٌٛ٧٣ح ا٣ى كصود ا٣ىة ٓ٩قجعة٩ه ٚي ا١٣ذةب إ٣ـًـ هي
٪٦عىؿة ٚي هؾً ٨ا٣ض٪كٌ ٨٦ ٨اُد٣ح ٚؾا ٟ٣ثٌ ٨٧٣ ٨دأ ٢٦اًٍةت ا٣واردة ٚي ا١٣ذةب إ٣ـًـ
ٚي هؾا ا٪ٕ٧٣ى  ،كذا ٟ٣أف اًٍةت ا٣ذي ٚي ا١٣ذةب إ٣ـًـ ٚي هؾا ا٪ٕ٧٣ى إذا دىٛعخ
ا٪ٕ٣ةًح كإ٦ة آًةت دذٌ ٨٧ا٣ذ٪جٌٓ
.
كصؽت ٔ٤ى زالزح أ٩واع  ،إ٦ة آًةت دذٌ ٨٧ا٣ذ٪جٌه ٔ٤ى دال٣ح
ٔ٤ى اإلػذؿاع  .كإ٦ة آًةت دض ٓ٧اُ٦ؿًٕ٦ ٨ة.
ٚأ٦ة اًٍةت ا٣ذي دذٌ ٨٧دال٣ح ا٪ٕ٣ةًح ٧ٚ ، ٍٞٚسٝ ٢و٣ه دٕة٣ى (5 :ىأ٣ى ٍ ٥ىٍ ٩ض ىٕ ً ٍ ٢ى
ض
اُ ٍر ى
هةدان ) (6ىكاً ٍ٣ض ىجةؿ ىأ ٍك ىدةدان) ( 7ىك ىػ٤ى ٍ ٞى٪ة٠ي ٍ ٥ىأ ٍز ىكاصةن) (8ىك ىص ىٕ ٍ٤ى٪ة ىٍ ٩و ى١٦ي ٍ ٥يق ىجةدةن) ( 9ىك ىص ىٕ ٍ٤ى٪ة َّ
ا ٌٍ ٤٣ى ٣ً ٢ىجةقةن)(10
ً ٦ى
ى
ىك ىص ىٕ ٍ٤ى٪ة َّ
ه ىةر ى ٦ىٕةمةن) ( 11ىك ىث ى ٌٍ ٪ى٪ة ىٍ ٚو ى١ٝي ٍ ٥ىق ٍجٕةن ًم ىؽادان) (12ىك ىص ىٕ ٍ٤ى٪ة ًق ىؿاصةن ىك َّهةصةن) (13ىك ىأ ى٩ـ ٍ٣ى٪ة ً ٦ى٨
ا ٪٣ى
ات ى٦ةء زى َّضةصةن) ٣ً ( 14يٍ ٪ؼ ًؿ ىج ًث ًه ىظ ٌجةن ىك ى ٩ىجةدةن) (15ىك ىص َّ ٪و
ا ٍ٣يً ٍٕ ٧ى ىؿ ً
ةت ىأ ٍ٣ىٛةٚةن) 16ا٪٣جأ  .ك٦سٝ ٢و٣ه ( ىد ىج ىةر ىؾ
ٌؿان اٛ٣ؿٝةف  .61 :ك٦سٝ ٢و٣ه دٕة٣ى
ٌهة ًق ىؿاصةن ىك ى ٝى٧ؿان ُّ) ٪ً ٦
ا٣ك ى٧ةء يث يؿكصةن ىك ىص ىٕ ى ًٚ ٢ى
َّاً ٣ؾم ىص ىٕ ىًٚ ٢ي َّ
ةف ًإ٣ى ى َى ىٕ ً
ةً ٦ه ) ٔجف  . 24 :اًٍح ك٦س ٢هؾا ٠سٌؿ ٚي اٞ٣ؿآف.
(  :ى ٍ٤ٚىٌْ٪ي ًؿ ٍ ً
٩ك ي
اإل ى
ةف ً ٥َّ ٦يػ ً ٤ى)ٜ
(
كأ٦ة اًٍةت ا٣ذي دذٌ ٨٧دال٣ح االػذؿاع ٧ٚ ، ٍٞٚسٝ ٢و٣ه
دٕة٣ى  :ى ٍ٤ٚىٌْ٪ي ًؿ ٍ ً
٩ك ي
اإل ى
 ٙيػ ً ٤ىٍ ٞخ) ا٘٣ةمٌح  .17 :ك٦س٢
كف ًإ٣ى ى ٍ ً
اُ٣ةرؽ  .5 :ك٦سٝ ٢و٣ه دٕة٣ى(  :ىأ ى ٚىال ىًْ٪ي يؿ ى
اإل ًث ً٠ ٢ى ٌٍ ى
كف َّ
هة َّ
اً ٤٣ه ٣ى  ٨ىً ٍؼ٤ي يٞوا
ٝو٣ه دٕة٣ى  ( :ىًة ىأ ًُّ ى
ً ٨ىد ٍؽ ئ ى
ةق ىذ ً ٧يٕوا ٣ى يه ًإ َّف َّاً ٣ؾ ى
وف ً ٨٦يد ً
ا ٪٣ي
ةس يً ًؿ ىب ى٦سى ه ٢ىٍ ٚ

اص ىذ ى ٧يٕوا ٣ى يه ) ا٣عش  . 73 :ك٦س ٢هؾا ٝو٣ه دٕة٣ى ظ١ةًح ٔٝ ٨وؿ إثؿاهًٌ ( :٥إ ًٌ٩ي
يذ ىثةثةن ىك٣ى ًو ٍ
ات ىك ى
ةك ً
ه يخ ىك ٍص ً
ض) إُ٩ةـ  .79 :ا٣ى ٌٗؿ ذا ٨٦ ٟ٣اًٍةت ا٣ذي ال
ىك َّص ٍ
ي ًً ٤َّ ٣ؾم ىُٚى ىؿ َّ
ا٣ك ى ٧ى
اُ ٍر ى
ه ى
دعىى.
هة
:
كأ٦ة االًةت ا٣ذي دض ٓ٧ا٣ؽال٣ذٌٌٚ ٨هي ٠سٌؿة أًٌة  ،ث ٢هي اُ٠سؿ ٦سٝ ٢و٣ه
دٕة٣ى ( ىًة ىأ ًُّ ى

َّ
وف* َّاً ٣ؾم ىص ىٕ ى٣ ٢ى ١ي ي ٥ى
ض
ً ٨٦ً ٨ىٍ ٝج ً١٤ي ٍ٣ ٥ى ىٕ َّ١٤ي ٍ ٥ىد َّذ ي ٞى
أ يج يؽكاٍ ىر َّث١ي يَّ ٥اً ٣ؾم ىػ٤ى ى١ٞي ٍ ٥ىك َّاً ٣ؾ ى
ةس ٍ
اُ ٍر ى
ا ٪٣ي
ةء ى٦ةء ى ٚىأ ٍػ ىؿ ىج ًث ًه ً ٦ىَّ ٨
ا٣ك ىً ٧
ا٣س ى ٧ىؿ ً
٩ؽادان
ات ًر ٍزٝةن َّ١٣ي ٍ ٥ى ٚى
ا٣ك ى٧ةء ًث ى٪ةء ىك ىأ ى٩ـ ىؿ ً ٦ىَّ ٨
ً ٚىؿامةن ىك َّ
ال ىد ٍض ىٕ٤ي واٍ ًً ٌ٤٣ه ىأ ى
ن
ً ٨٦ً ٨ىٍ ٝج ً١٤ي ٍ )٥د٪جٌه ٔ٤ى
وف ) ا٣جٞؿة ٚ . 22 ، 21 :إف ٝو٣ه َّ ( :اً ٣ؾم ىػ٤ى ى١ٞي ٍ ٥ىك َّاً ٣ؾ ى
ىك ىأ ي٩ذ ٍ ٥ىد ٍٕ٤ى ي ٧ى
دال٣ح االػذؿاع  ،كٝو٣ه َّ ( :اً ٣ؾم ىص ىٕ ى٣ ٢ى ١ي ي ٥ى
ا٣ك ى٧ةء ًث ى٪ةء) د٪جٌه ٔ٤ى دال٣ح ا٪ٕ٣ةًح ،
ض ً ٚىؿامةن ىك َّ
اُ ٍر ى
ه ي ٍ ٥ى
وف ًف
هة ىظ ٌجةن ى ٪ٍ ٧ً ٚيه ىً ٍأ٠ي ٤ي ى)
ةهة ىك ىأ ٍػ ىؿ ٍص ى٪ة ً ٪ٍ ٦ى
ض ا ٍ٣ى ٌٍ ٧ىذ يح ىأ ٍظ ىٌ ٌٍ ى ٪ى
ك٦س ٢هؾا ٝو٣ه دٕة٣ى(  :ىك ىآً هح َّ ٣ي
اُ ٍر ي
وث ً
كف ًٚي ىػًٜ ٍ٤
ى يص يً ٪
ه ٍ ٥ىك ىً ىذ ى ١َّ ٛيؿ ى
ً ٨ىً ٍؾ٠ي يؿ ى
 . 33 :كٝو٣ه َّ ( :اً ٣ؾ ى
كف ا ٌ٤٣ىه ً ٝىٌة٦ةن ىك ي ٝيٕودان ىك ىٔ٤ى ى
اب َّ
ات ىك ى
ض ىر َّث ى٪ة ى٦ة ىػ٤ى ٍ ٞىخ ىهؾا ىث ً
ةك ً
ا٪٣ة) ًر آؿ ٔ٧ؿاف: 191.
ةَ ن
َّ
اُ ٍر ً
ا٣ك ى ٧ى
ال يق ٍج ىع ىة ٩ى ٟى ًٞ ٚى٪ة ىٔ ىؾ ى
ا٣ؽال٣ح ٚهؾق اُ٣ؿً ٜهي
.
كأ٠سؿ اًٍةت ا٣واردة ٚي هؾا ا٪ٕ٧٣ى ًوصؽ ٌٚهة ا٪٣ؤةف ٨٦

ا٣ىؿاط ا٧٣كذ ٥ٌٞا٣ذي دٔة ِّ ا٪٣ةس ٪٦هة ا٣ى ٕ٦ؿٚح كصودق  ،ك٩جهه٤ٔ ٥ى ذا ٟ٣ث٧ة صٕ٢
ٚي ُٚؿه ٨٦ ٥إدراؾ هؾا ا٪ٕ٧٣ى  ،كا٣ى هؾق اُٛ٣ؿة اُك٣ى ا٘٧٣ؿكزة ٚي َجٓ ا٣جنؿ
هو ًر ً
ه ىؽ يه ٍ ٥ىٔ٤ى ى
ه ٍ ٥ىك ىأ ٍم ى
ه ٍ ٥يذ ًٌر ًَّ ىذ ي
آد ىـ ًّ ٨٦ي ي
االمةرة ثٞو٣ه دٕة٣ى  ( :ىك ًإ ٍذ ىأ ىػ ىؾ ىر ُّث ى ٨٦ً ٟىث ً٪ي ى
ه ٍ ٥ىأ٣ى ٍك ىخ ًث ىؿ ًٌث١ي ٍ ٥ىٝة٣ي واٍ ىث٤ى ى ىم ً
ً ٛ٩ك ً
ه ٍؽ ى٩ة) االٔؿاؼ : 172
ىأ ي

دليل الخلق
كهو د ٢ٌ٣أكردق ا٧٣ذ ٨ٌ٧٤١ا٧٣ك ، ٨ٌ٧٤ك٧ٌ٦و٩ه إف كصود ا٧٣ؼ٤وٝةت ثٕؽ إ٣ؽـ د٤ٔ ٢ٌ٣ى
كصود ا٣ؼة ، ٜ٣كذ ٟ٣الٚذٞةر ا٧٣ؼ٤وؽ إ٣ى ا٣ؼةٝ ٜ٣ةؿ دٕة٣ى ( :أـ ػٞ٤وا ٌٗ ٨٦ؿ ميء أـ
ه ٥ا٣ؼةٞ٣وف) ،كًؿد١ـ هؾا ا٣ؽ٤ٔ ٢ٌ٣ى ١ٚؿدٌ ٨ثؽًهٌذٌ٨
اُك٣ى :ظؽكث ا٧٣ؼ٤وٝةت  ،كهؾا ٤ٕ٦وـ ثة٧٣نةهؽة ٚي آظةد ا٣عٌواف كا٪٣جةت  ،كثةٌ٣ؿكرة
ًؿكرة
.
اٌ٤ٕٞ٣ح ٚي قةاؿ ا٧٣ؼ٤وٝةت ٩ُ ،ه ا ٦كؼؿة  ،كا٧٣كؼؿ ٦ؼذؿع ٝ ٨٦جٌٗ ٢ؿق
ً
ٚة٧٣عؽث الثؽ ٣ه
٦عؽث  :كهؾق ا١ٛ٣ؿة ٤ٕ٦و٦ح ثٌؿكرة ا،٢ٕٞ٣
ا٧٣عؽث إ٣ى
كا٣سةٌ٩ح  :ظةصح
ى
ى
ً
دٕة٣ى
.
٦عؽث ال ًٛذٞؿ إ٣ى ٌٗؿق ،كهو ِّ
٨٦
ًٞوؿ ٦ؤ ٙ٣إٌٞ٣ؽة ا٣كٛةرًٌ٪ح
د٣خ ٔ٤ى كصودق ا٣عوادث****قجعة٩ه ٚهو ا٣ع ٥ٌ١ا٣وارث
ك٠سٌؿ ٧٤ٔ ٨٦ةء ا٧٣ك ٨ٌ٧٤ا٣ؾً ٨أٛ٣وا ٚي أووؿ ا٣ؽً ٨كإٌٞ٣ؽة ،اقذؽ٣وا ٔ٤ى كصود ِّ
ه
ثؽ ٢ٌ٣ا٣عؽكث ،كاث ٨ػ٤ؽكف ًنٌؿ أًٌة ٚي ٞ٦ؽ٦ذه إ٣ى د ٢ٌ٣ا٣عؽكث ٌٞٚوؿ «:إف ا٣عوادث
ٚي ٔة ٥٣ا١٣ةا٪ةت قواء ٠ة٩خ  ٨٦ا٣ؾكات أك  ٨٦إُٚةؿ ا٣جنؿًح أك ا٣عٌواٌ٩ح ٚال ثؽ ٣هة ٨٦

أقجةب ٦ذٞؽ٦ح ٌٔ٤هة ثهة دٚ ٓٞي ٦كذٞؿ إ٣ةدة كٔ٪هة ًذ٠ ٥و٩ه ك ٢٠كاظؽ  ٨٦هؾق
اُقجةب ظةدث أًٌة ٚالثؽ ٣ه  ٨٦أقجةب أػؿ كال دـاؿ د ٟ٤اُقجةب ٦ؿدٌٞح ظذى د٪ذهي إ٣ى
قجعة٩ه »
.
٦كجت اُقجةب ك٦وصؽهة كػةٞ٣هة
ٚة١٣ؿقي وٕ٪ه ٩ضةر ك ا٣كةٔح وٕ٪هة قةٔةدي ك اٞ٣ىؿ وٕ٪ه ث٪ةء ،كإ٣ة٪ٔ ٢ٝؽ زكاؿ ا٣عضت
كا٧٣واً ،ٓ٩ذ١ٛؿ ٚي ػ ٜ٤ا٣ك٧وات ك اُرض  ٥٤ٌٕٚأف هؾا ا١٣وف  ٨٦ا٧٣كذعٌ ٢أف ًأدي
ػةٜ٣
.
وؽٚح أك ٛ٩ ٨٦كهٌٚ ،ؤٚ ٨٦ي ٝؿارات ٛ٩كه أف هؾا ا١٣وف ٦ؼ٤وؽ ٣ه
كٝؽ أذ٧ؽ اْ٪٣ةر ٔ٤ى ٞ٦ؽ٦ةت ٔؽًؽة ٌ٣ى٤وا إ٣ى ٩ذٌضح كاظؽة كهي أف إ٣ة ٥٣ظةدث ك٢٠
ً
٦عؽث كإال ٣ــ إًضةد ا٣نيء ٛ٩كه أك ا٣ؽكر كا٣ذك٤ك ٢كا٦ ٢١٣عةؿ
ظةدث ال ثؽ ٣ه ٨٦
كاالقذؽالؿ ٔ٤ى كصود ِّ دٕة٣ى اقذ٪ةدا ٔ٤ى د ٢ٌ٣ا٣عؽكث ًٕذ٧ؽ ٔ٤ى ٌٌٝذٌ ،٨اٌٌٞ٣ح
اُك٣ى إزجةت ظؽكث إ٣ة ،٥٣كا٣سةٌ٩ح إزجةت أف  ٢٠ظةدث الثؽ ٣ه ٦ ٨٦عؽث

إثبات حدوث العالم
أوال األدلة العقلية على حدوث العالم
–  -1إف ٝجوؿ ا٣وصود كإ٣ؽـ ٔ٤ى ٦وصودات إ٣ة ٥٣د٤ٔ ٢ٌ٣ى ظؽكزهٌ٘ٚ ،ر ً٪ـؿ ،كزهؿ
ًذٛذط ،كًَ ٢ٛو٣ؽ كآػؿ ً٧وت ،ك٩ضوـ د٪نأ كأػؿل دؼجو ،إ٣ى ٌٗؿهة  ٨٦ا٣عوادث ،كٚي ذٟ٣
ًٞوؿ اث ٨دٌٌ٧ح  ٨٦ «:ا٤ٕ٧٣وـ أف ثٕي أصـاء إ٣ةً ٥٣نةهؽ ٔؽ٦ه ثٕؽ ا٣وصود ككصودق ثٕؽ
إ٣ؽـ ٠ىور ا٣عٌواف كا٪٣جةت كإ٧٣ؽف كأ٩واع  ٨٦أُؿاض كهؾا ٤ٕ٦وـ ثة٣عف أ٩ه ٌ٣ف كاصت
ا٣وصود ث ٢هو  ٨١٧٦ا٣وصود ٞ٣جو٣ه إ٣ؽـ»
–  -2ا٧٣وصودات إ٦ة أف د١وف ٤٠هة ظةدزح أك ٤٠هة ٝؽً٧ح أك ٪٦هة ا٣عةدث كاٞ٣ؽًٚ ،٥ةُكؿ
ً
ك٦عؽث ا٧٣وصودات ال ً١وف ٕ٦ؽك٦ة كهؾا ٤ٕ٦وـ
٧٦ذُ ٓ٪ف ا٣عوادث دٛذٞؿ  ٨٧٣يًعؽزهة،
ثةٌ٣ؿكرة كا٣سة٩ي ٧٦ذ ٓ٪أًٌة ُ٩ه ػالؼ ا٧٣نةهؽ كاٌ٣ؿكرة ا٣عكٌح٤ٚ ،و ٠ة٩خ ا٧٣وصودات
٤٠هة ٝؽً٧ح ٧٣ة َؿأ ٌٔ٤هة ا٣ذٌ٘ؿ أك ا٪ٛ٣ةءٚ ،سجخ إذا أف ا٧٣وصودات دٞ٪كٞ٣ ٥ؽً ٥ك٦عؽث،
ً
٦عؽث ٝؽً.٥
٧٤٣عؽث ٨٦
كالثؽ
ى
–  -3أصـاء إ٣ةٛ٦ ٥٣ذٞؿة ٌ٘٣ؿهة كال ًوصؽ ٪٦هة ٦ة هو ٝةا ٥ثؾادهٚ ،ة٣ن٧ف ٛ٦ذٞؿة ٣ؾرادهة
كٛ٦ذٞؿة ٞ٣ة٩وف ا٣ضةذثٌح ،ك٠ؾ ٟ٣قةاؿ ا١٣وا٠ت كاُٚالؾ ،كاإل٩كةف أًٌة ٛ٦ذٞؿ ٧٤٣ةء
كإُ٣ةـ ،كمؿط اٞ٣ؽً ٥ا٪٘٣ىٚ ،إذا زجخ اٚذٞةر أصـاء إ٣ةٌ٘٣ ٥٣ؿق زجخ ظؽكزهة ،كظؽكث
اُصـاء ظؽكث .٢١٤٣

–  -4ثٌةف اقذعة٣ح ظوادث ال أكؿ ٣هةٚ ،إذا ٔ٪٧٤ة أف ٦وصودات إ٣ة ٥٣ػةًٕح ٧٣جؽأ ا٣كججٌح،
ثٕؽ
كأف دك٤ك ٢ا٣عوادث إ٣ى ٦ة ال٩هةًح ثةَ ،٢زجخ إذا ظؽكث إ٣ة ،٥٣كقٌأدي ثٌة٩ه ٧ٌٚة .

ثانيا أدلة العلم الحديث على حدوث العالم
كأ٦ة اُد٣ح اٌ٧٤ٕ٣ح ٔ٤ى ظؽكث إ٣ةٚ ٥٣ذ١ةد ال دعىى ،كقأٝذىؿ ٔ٤ى أ٠سؿهة ٝوة كأّهؿهة
ظضح،

–  -1القانون الثاني للتيرموديناميك
هؾا اٞ٣ة٩وف ًسجخ أ٩ه ال ً ٨١٧أف ً١وف كصود ا١٣وف أزٌ٣ةٚ ،هو ًى٪٣ ٙة أف ا٣عؿارة د٪ذ ٢ٞداا٧ة
 ٨١٧٦كث٪ةء ٔ٤ى هؾا ا١٣نٙ
.
 ٨٦ا٣ضك ٥اُ٠سؿ ظؿارة إ٣ى ا٣ضك ٥اُ ٢ٝظؿارة ،كا١ٕ٣ف ٌٗؿ
ا٧٤ٕ٣ي ا٣هةـ ٚةف ادضةق ا١٣وف ٩عو ا٣ذوازف ا٣عؿارم ًـداد ًو٦ة ثٕؽ ًوـ ،كال ثؽ  ٨٦كٝخ
دذكةكل ٌٚه ظؿارة ص ٌٓ٧ا٧٣وصودات ،كظٌ٪ؾاؾ ال دجٞى أًح َةٝح ٌٛ٦ؽة ٤٣عٌةة كا،٢٧ٕ٣
كقٌذؿدت ٔ٤ى ذ ٟ٣أف د٪ذهي اٌ٤٧ٕ٣ةت ا٧ٌ١٣ةكًح كاُ٣جٌٌٕح،
كاُ٩الٝة  ٨٦هؾق ا٣عٌٞٞح اٞ٣ةا٤ح ثةف اٌ٤٧ٕ٣ةت ا٧ٌ١٣ةكًح كاُ٣جٌٌٕح صةرًح ،كاف ا٣عٌةة
ٝةا٧حً ،سجخ ٣ؽً٪ة ُٕٝة أف ا١٣وف ٌ٣ف ثأز٣ي ،إذ ٣و ٠ةف ا١٣وف أزٌ٣ة ١٣ةف  ٨٦ا٣الزـ أف ًٞٛؽ
َةٝذه ٪٦ؾ ز ٨٦ثٌٕؽ ،ث٪ةء ٔ٤ى هؾا اٞ٣ة٩وف ،ك٧٣ة ثٞي ٚي ا١٣وف ثىٌه  ٨٦ا٣عٌةة
ًٞوؿ ادكارد ٣وزؿ ٠كٌٔ ٢ة ٥٣أ٦ؿً١ي ٚي ٔ ٥٤ا٣عٌواف« كه١ؾا دوو٤خ ا٤ٕ٣وـ  -دكف ٝىؽ -
إ٣ى أف ٣هؾا ا١٣وف ثؽاًح .كهي ثؾ ٟ٣دسجخ كصود ُِّ ،ف ٦ة ٣ه ثؽاًح ال ً ٨١٧أف ً١وف ٝؽ ثؽأ
ٛ٩كه كال ثؽ ٦ ٨٦جؽئ ،أك ٦ ٨٦عؿؾ أكؿ ،أك  ٨٦ػة ،ٜ٣هو اإل٣ه »
كٝؽ ٝةؿ ٛ٩ف ا١٣الـ ا٣كٌؿ صٌ٧ف«  :دؤ ٨٦ا٤ٕ٣وـ ا٣عؽًسح ثةف ٌٔ٤٧ح دٌ٘ؿ ا٣عؿارة قوؼ
دكذ٧ؿ ظذى د٪ذهي َةٝةدهة ٌ٤٠ح ،ك ٥٣دى ٢هؾق اٌ٤٧ٕ٣ح ظذى اٍف إ٣ى آػؿ درصةدهة٩ُ ،ه ٣و
ٌٚهةإف هؾق
.
ظؽث ميء ٦س ٢هؾا ٧٣ة ٪٠ة اٍف ٦وصودً٤ٔ ٨ى ّهؿ اُرض ،ظذى ١ٛ٩ؿ
اٌ٤٧ٕ٣ح دذٞؽـ ثكؿٔح  ٓ٦ا٣ـ ، .٨٦ك ٨٦ز ٥الثؽ ٣هة  ٨٦ثؽاًح ،كال ثؽ أ٩ه ٝؽ ظؽزخ ٌٔ٤٧ح ٚي
ا١٣وف ٨١٧ً ،أف ٩كٌ٧هة ػٞ٤ة ٚي كٝخ ٦ة ،ظٌر ال ً ٨١٧أف ً١وف هؾا ا١٣وف أزٌ٣ة»

– 2نظرية االنفجار الكبير
إف ا٣عٌٞٞح اٌ٧٤ٕ٣ح ا٣ذي أثؿزدهة ْ٩ؿًح االٛ٩ضةر ا ٥ٌْٕ٣هي أف ه٪ةؾ ٣عْح ثؽء ٧٤٣ةدة
كاُ٣ةٝح كا٣ـ٦ةف ،كٝؽ اقذ٘ؿٝخ هؾق اْ٪٣ؿًح كٝذة َوًال ظذى دىجط ذات مأف ٚي اُكقةط

اٌ٧٤ٕ٣ح ك ٢ٕ٣أك٣ى ا٧٣ؤمؿات ا٣ذي دٔ٧خ ْ٣هور هؾق اْ٪٣ؿًح ٦ة دوو ٢إٌ٣ه إ٣ة ٥٣ا١٤ٛ٣ي
إدكً ٨هةثٚ ٢ي إزجةده ٣ذ٧ؽد ا١٣وف
ًٞوؿ إ٣ة ٥٣ا١٤ٛ٣ي ا٣نهٌؿ قذٌ ٙهة :«ٖ٪٠إف إدكً ٨هةث ٢أصؿل ق٪ح 1929ـ ٦نةهؽة دٕؽ
ٔ٪ة
ٔال٦ح َؿً ٜهي أ ٟ٩ظٌس٧ة كصهخ ثىؿؾ ،دضؽ ا٧٣ضؿات ا٣جٌٕؽة دذعؿؾ ثكؿٔح ثٌٕؽا .
كث٧٤١ةت أػؿل ٚإف ا١٣وف ًذ٧ؽد .كًٕ٪ي هؾا أف اُمٌةء ٠ة٩خ ٚي اُكٝةت ا٣كةٛ٣ح أ٠سؿ
اٝذؿاثة ٕ٦ة .كا٣عٌٞٞح أ٩ه ًجؽك أ٩ه ٠ةف ز٧ح كٝخ ٪٦ؾ ظوا٣ي ٔنؿة أك ٔنؿً ٨أٌ٤٦ ٙ٣وف ق٪ح،
ظٌر ٠ة٩خ اُمٌةء ٤٠هة ٚي ٛ٩ف ا١٧٣ةف ثةٌ٣جٍ ،كثة٣ذة٣ي ٚإف ٠سةٚح ا١٣وف كٝذهة ٠ة٩خ ال
٦ذ٪ةهٌح .كهؾا اال٠ذنةؼ هو ا٣ؾم أدى ٚي ا٪٣هةًح ث٧كأ٣ح ثؽاًح ا١٣وف إ٣ى دٌ٩ة ا»٥٤ٕ٣
كٔ٪ؽ٦ة ثؽأ اٌ١٤ٛ٣وف ٚي  ٓ٤ُ٦إ٣نؿًٌ٪ةت ثذع ٢ٌ٤اٌَُةؼ اٌ٣واٌح ٪٤٣ضوـ ا٣واردة ٔ٤ى
٠و٠ج٪ة ،كصؽكا أف هؾق اٌَُةؼ اٌ٣واٌح د٪عؿؼ ٩عو ا٤٣وف اُظ٧ؿ ،كهؾا ًٕ٪ي أف ٪٦جٓ اٌ٣وء
ًجذٕؽ ٔ٪ة ،أم أف ا٪٣ضوـ اُػؿل كا٧٣ضؿات دجذٕؽ ٔ٪ة
ًٞوؿ قذٌ ٙهةٞٚ : ٖ٪٠ؽ ٠ةف  ٨٦اٛ٧٣ةصئ د٧ة٦ة أف ٩ضؽ أف  ٥ْٕ٦ا٧٣ضؿات ذات إزاظح ظ٧ؿاء،
٤١ٚهة دٞؿًجة دذعؿؾ ثٌٕؽا ٔ٪ة ،ث ٢كاُ٠سؿ ٛ٦ةصأة ا٠ذنةؼ"هةث "٢ا٣ؾم ٩نؿ ٚي1929ـ،
ٔ٪ة
ٚعذى ظض ٥اإلزاظح ا٣ع٧ؿاء ٧٣ضؿة ٦ة ٔ ٨١ً ٥٣نوااٌة ،ك٪١٣ه ًذ٪ةقت َؿدًة  ٓ٦ثٕؽ ا٧٣ضؿة .
أك ث٧٤١ةت أػؿل٧٤٠ ،ة زادت ا٧٣ضؿة ثٕؽا ،زادت قؿٔح دعؿ٠هة ثٌٕؽا  ،كثهؾا اال٠ذنةؼ أزجخ
اٌٗ ٨ٔ ٥٤ٕ٣ؿ ٝىؽ أف ١٤٣وف ثؽاًح ،ك٦ة ٣ه ثؽاًح الثؽ أف ً١وف ٣ه ٦جؽئ
ك٣ؾ ٟ٣أمةر ٠ؿًكى ٦ورًكوف ٚي ظؽًسه ٔ ٨ثؽاًح ا١٣وف ،ظٌر ٝةؿكدؽؿ ا٣نواهؽ ٨٦
اٌ٧ٌ١٣ةء كٌٗؿهة  ٨٦ا٤ٕ٣وـ ٔ٤ى أف ثؽاًح ا٧٣ةدة  ٥٣د ٨١ثٌُبح أك دؽرًضٌح ،ث ٢أكصؽت ثىورة
ٚضةاٌح ،كدكذٌُٓ ا٤ٕ٣وـ أف دعؽد ٪٣ة ا٣وٝخ ا٣ؾم ٩نأت ٌٚه هؾق ا٧٣واد ،كٔ٤ى ذٚ ٟ٣ةف هؾا
إ٣ة ٥٣ا٧٣ةدم ال ثؽ أف ً١وف ٦ؼ٤وٝة
ك٦ة داـ ا١٣وف ٚي دوقٓ داا ،٥إذف ٣و ادضه٪ة ٔ١كٌة ،أم إ٣ى ا٣وراء ٨٧ٚ ،اٌ٣ؿكرم أف ا١٣وف
٦ذ٧ؿ٠ـا ٚي ا٣كةثٚ ٜي ُٞ٩ح كاظؽة دؤكؿ إ٣ى ا٣ىٛؿ ،كهؾا ٦ة أزجذه ا ،٥٤ٕ٣أف
٤٠ه ٠ةف
ن
ا١٣وف ٠ةف ٔجةرة ُٔٞ٩ ٨ح وٌ٘ؿة صؽان  ،ثٌٍ٘ رهٌت كدرصح ظؿارة ػٌةٌ٣ح ،أ٦ة ٝو٣ه ٥أف ظض٥
هؾق اُٞ٪٣ح ٠ةف وٛؿا ٚهو ظٌٞٞح أػؿل كًؿثح أػؿل ٧٤٣ةدًٌ ،٨كازجةت ٤٣ؼٔ ٨٦ ٜ٤ؽـ،
ٚة٣ىٛؿ ٚي ٘٣ح اٌٛ٣ـًةء هو إ٣ؽـ
ًٞوؿ ا٣ؽ٠ذور هةركف ًعٌى ٚي إظؽل ٞ٦ةالده«ٞ٣:ؽ ٝةد ا٠ذنةؼ "هةث٣ "٢عٌٞٞح ا١٣وف
ا٧٣ذ٧ؽد ال٩جسةؽ ٧٩وذج آػؿ ٠ةف ًؿكرًةن ١٣ي ال ً١وف ه٪ةؾ ٔجر ،ك١٣ي ًضٕ٩ ٢ذةاش ٕ٦ةدالده
وعٌعحٚ ،إذا ٠ةف ا١٣وف ًذٌؼ ٥كً١جؿ ٦ ٓ٦ؿكر ا٣وٝخ ٚهؾا ًٕ٪ي أف إ٣ودة إ٣ى ا٣ؼٙ٤
دٞود٩ة ٩عو ٠وف أو٘ؿ ،ز ٥إذا ٔؽ٩ة إ٣ى ا٣ؼ ٙ٤أ٠سؿ( ٧٣ؽل ثٌٕؽ)ٚ ،إف  ٢٠ميء قوؼ ً٧١٪ل

كًذٞةرب ٩عو ُٞ٩ح كاظؽة ،كا٪٣ذٌضح ا ٨١٧٧٣ا٣ذوو ٢إٌ٣هة  ٨٦ذ ٟ٣هو أ٩ه ٚي كٝخ ٦ة ٠ة٩خ
٦ ٢٠ةدة ا١٣وف ٌ٘٦وَح ٚي ٠ذ٤ح ٌُٞ٩ح كاظؽة ٣هة ظض ٥وٛؿ ثكجت ٝوة اٌُٞ٪٣ح ذات
ا٣عض ٥ا٣ىٛؿ ،كهؾا االٛ٩ضةر ا٣ؾم ك ٓٝق٧ي ثةالٛ٩ضةر ا١٣جٌؿ ،دوصؽ ظٌٞٞح أػؿل ٦ه٧ح
د١نٛهة ْ٩ؿًح االٛ٩ضةر ا١٣جٌؿ١٤ٚ ،ي ٞ٩وؿ أف مٌبةن ٦ة ٣ه ظض ٥وٛؿ ٚهؾا ً١ةٚئ اٞ٣وؿ ثأ٩ه
 ٨١ً ٥٣ه٪ةؾ ميء ،كأف  ٢٠ا١٣وف ػ ٨٦ ٜ٤ذ ٟ٣ا٣الميء ،كاُ٠سؿ  ٨٦ذ ٟ٣أف ١٤٣وف ثؽاًح
كهؾا ٔ١ف ٦ة ذهجخ إٌ٣ه ا٧٣ةدًح  ٨٦أف ا١٣وف ال أكؿ ٣ه كال آػؿ»
كًٞوؿ اٌٛ٣ـًةاي اد٦و٩ؽ كًذٌ١ؿ« ٌ٣ :ف ه٪ةؾ ٦ة ًؽٔو إ٣ى أف ٛ٩ذؿض أف ا٧٣ةدة كاُ٣ةٝح ٠ة٩ذة
٦وصوددٌٝ ٨ج ٢االٛ٩ضةر ا ٥ٌْٕ٣كأ٩ه ظؽث ثٌ٪ه٧ة دٛةٔٚ ٢ضةاي٧ٚ ،ة ا٣ؾم ًٌ٧ـ د ٟ٤ا٤٣عْح
ٌٔٗ ٨ؿهة  ٨٦ا٤٣عْةت ٚي اُزٌ٣ح؟ كاُثكٍ أف ٛ٩ذؿض ػٞ٤ةن  ٨٦إ٣ؽـ ،أم إثؽاع اإلرادة
اإل٣هٌح ١٤٣وف  ٨٦إ٣ؽـ» .كً٪ذهي اٌٛ٣ـًةاي إدكارد  ،٨٤ٌ٦ثٕؽ د١ٛؿق ٚي ا١٣وف ا٧٣ذ٧ؽد،
إ٣ى هؾق ا٪٣ذٌضح ٝةاال « :أ٦ة ا٤ٕ٣ح اُك٣ى ١٤٣وف ٚي قجةؽ ا٣ذ٧ؽد ٚأ٦ؿ إًةٚذهة ٦ذؿكؾ
ٞ٤٣ةرئ .ك ٨١٣ا٣ىورة ا٣ذي ٣ؽً٪ة ال د١ذٌٗ ٨٦ ٢٧ؿ ِّ»
ٞ٣ؽ م٤١خ هؾق اْ٪٣ؿًح ًؿثح ٝوًح ٧٣ـأ ٥ا٧٣ةدًح ا٤٧٣عؽة ظٌر ًٞوؿ أظؽ أ٠جؿ ٚالقٛذه٥
اٛ٪٣كٌح كأ٩ة قأد٣ي
.
"أُ٩و٩ي ٤ٚو « ًٞ ":و٣وف إف االٔذؿاؼ ًٌٛؽ اإل٩كةف  ٨٦ا٪٣ةظٌح
ثةٔذؿاؼ؛ إف أ٧٩وذج االٛ٩ضةر ا١٣جٌؿ ميء ٦عؿج صؽا ثة٪٣كجح ٤٧٤٣عؽًُ ،٨ف ا ٥٤ٕ٣أزجخ ١ٚؿة
دإٚخ ٔ٪هة ا١٣ذت ا٣ؽًٌ٪ح١ٚ ...ؿة أف ١٤٣وف ثؽاًح »
كًٞوؿ إ٣ة" ٥٣دكٌ٩ف ق١ةً٧ة"  -ك٠ةف  ٨٦أمؽ أ٩ىةر ْ٩ؿًح ا١٣وف ا٧٣كذٞؿ -كهو ًجؽم
أقٛه ٔ٤ى ا٩ذىةر ْ٩ؿًح االٛ٩ضةر ا١٣جٌؿ«  ٥٣ :أداْ٩ ٨ٔ ٓٚؿًح ا١٣وف ا٧٣كذٞؿ ١٣و٩هة وعٌعح،
ث٣ ٢ؿٗجذي ٚي ٠و٩هة وعٌعح .ك ٨١٣ثٕؽ أف دؿا٧٠خ اُد٣ح ٞٚؽ دجٌ٪٣ ٨ة أف إ٤٣جح ٝؽ ا٩ذهخ،
كأ٩ه ًضت دؿؾ ْ٩ؿًح ا١٣وف ا٧٣كذٞؿ صة٩جة»
إف ْ٩ؿًح "دوقٓ ا١٣وف" كٌْ٩ؿدهة "االٛ٩ضةر ا١٣جٌؿ" دٕذجؿاف أثؿز ا٣سورات ا١ٛ٣ؿًح ٚي
إ٣نؿًٌ٪ةت  ٨٦اٞ٣ؿف ا٧٣ةًي ،ك ٥٣يً١ٛؿ أظؽ ٚي ذٝ ٨٦ ٟ٣ج ٢ال ٔ٤ى ٦كذول اٛ٣القٛح كال
ٔ٤ى ٦كذول ٔ٧٤ةء ا٧٣ةدة.
٠ذةب ٪٦ؾ أزًؽ  ٨٦أ ٙ٣كأرثٕ٧ةاح ق٪حٞٚ ،ؽ
ثٌؽ أف هةدٌ ٨اْ٪٣ؿًذٌ ٨قج ٜأف د ٥ذ٠ؿه٧ة ٚي
و
ةهة ًث ىأ ًٍ وؽ ىك ًإ َّ٩ة
:
ذ٠ؿت هؾق ا٣عٌٞٞح اٌ٧٤ٕ٣ح ٚي اٞ٣ؿآف ا١٣ؿً ٥ظٌر ًٞوؿ
ةء ىث ى ٌٍ ٪ى ٪ى
دٕة٣ى ﴿ ىك َّ
ا٣ك ى ٧ى

ات ىك ٍ ى
ةك ً
٣ى يً ٧
ةه ى٧ة
ض ٠ى ىة ٩ىذة ىر ٍد نٞة ى ٚى ٛىذ ٍ ٞى ٪ي
ً٠ ٨ى ى ٛيؿكا ىأ َّف َّ
وف ﴾  ،كٝو٣ه قجعة٩ه ﴿ ىأ ىك٣ى ٍ ٥ىً ىؿ َّاً ٣ؾ ى
وق يٕ ى
ا٣ك ى ٧ى
اُ ٍر ى

ا٧٤ٕ٣ي
.
﴾ آًذةف ٚي ٧ٝح ا٣جالٗح ا٘٤٣وًح كاإلٔضةز

١ٚةف هؾا ا١٣ن ٙا٣ضؽًؽ دٌ٣ال ٔ٤ى ظؽكث ا١٣وف  ٨٦صهح ،كدٌ٣ال ٔ٤ى أف اٞ٣ؿآف ٠الـ رب

إ٣ة ٨٦ ٨ٌ٧٣صهح أػؿل.

وللمزيد
ٔة ٥٣اُ٣جٌٕح ا٣جٌو٣وصٌح ( ٚؿا ٟ٩آٚ )٨٣ي ٠ذةثه " ِّ ًذض٤ى ٚي ٔىؿ اًٞ " ٥٤ٕ٣وؿ " :
ٝوا ٨ٌ٩ا٣ؽً٪ةٌ١ٌ٦ح ا٣عؿارًح دؽؿ ٔ٤ى أف ١٦و٩ةت هؾا ا١٣وف دٞٛؽ ظؿاردهة دؽرًضٌةن  ،كإ٩هة
قةاؿة ظذ٧ةن إ٣ى ًوـ دىٌؿ ٌٚه ص ٌٓ٧اُصكةـ دعخ درصح  ٨٦ا٣عؿارة ثة٘٣ح اال٩ؼٛةض هي
و
كًو٦بؾ دٕ٪ؽـ اُ٣ةٝح  ،كدكذعٌ ٢ا٣عٌةة كال ٪٦ةص  ٨٦ظؽكث هؾق ا٣عة٣ح ٨٦
ا٣ىٛؿ ا، ٜ٤ُ٧٣
إ٩ؽاـ (٪ٚةء) ٔ٪ؽ٦ة دى ٢درصح ظؿارة اُصكةـ إ٣ى ا٣ىٛؿ ا ٜ٤ُ٧٣ثٌ٧ي ا٣وٝخ".
أ٦ة ٠جكٌٔ ٢ة ٥٣ا٣عنؿات ٚي ٛ٩ف ا١٣ذةب ًٞوؿ" ٚ :إ٪٩ة ٩كذٌُٓ أف ٩كذ٪ذش أف هؾا ا١٣وف ال
ً ٨١٧أف ً١وف أزٌ٣ةن  ...كأف ٣هؾا ا١٣وف ثؽاًح ".
كًٞوؿ إ٣ة ٥٣ا٧ٌ١٣ةاي ( ٠وزؿاف " ) :دؽ٪٣ة اٌ٧ٌ١٣ةء ٔ٤ى أف ثٕي ا٧٣واد ٚي قجٌ ٢ا٣ـكاؿ
كا٪ٛ٣ةء ك ٨١٣ثٌٕهة ًكٌؿ ٩عو ا٪ٛ٣ةء ثكؿٔح ٠جٌؿة  ،كاٍػؿ ثكؿٔح ًبٌ٤ح كٔ٤ى ذٚ ٟ٣إف
ا٧٣ةدة ٌ٣كخ أثؽًح ".
كًٞوؿ ( ٚؿا ٟ٩آ ) ٨٣أًٌةن " :إف ٝة٩وف "دؿ٦ودً٪ة "ٌٟ٦ا٣عؿارم أزجخ أف ا١٣وف ًكٌؿ ٩عو ظة٣ح
دىٌٚ ٢هة ص ٌٓ٧اُصكةـ إ٣ى درصح ظؿارة ٦ذؽٌ٩ح ٦ذنةثهح ثعٌر ال ًجٞى ه٪ةؾ َةٝح ً٨١٧
االقذٛةدة ٪٦هة  ،كٚي هؾق ا٣عة٣ح ال دٕود ا٣عٌةة ٪١٧٦ح ٤ٚ ،و ١٤٣ ٨١ً ٥٣وف ثؽاًح ك٠ةف
٦وصودان ٪٦ؾ اُزؿ ١٣ة٩خ ظة٣ح ا٧٣وت كا٣ك١وف ٝؽ ظؽزخ ٝ ٨٦جٚ ، ٢ة٣ن٧ف ا٧٣عؿٝح كا٪٣ضوـ
كاُرض ا١٧٣ذْح ثة٣عٌةة هي مةهؽ
وؽؽ ٔ٤ى أف ثؽاًح ا١٣وف ٠ة٩خ ٚي ز٦ ٨٦ة  ،كٚي ٣عْح ػةوح  ٨٦ا٣ـ ، ٨٦كٌٔ٤ه ال ً٨١٧
ثةٌ٣ؿكرة أف ً١وف ثؽكف ٦وصؽ كٔ٤ح ٠جٌؿة أك٣ى  ،كػة ٜ٣أثؽم ٔةٝ ٥٣ةدر ٔ٤ى  ٢٠ميء هو
ا٣ؾم و ٓ٪ا١٣وف ".
كًٞوؿ ا٣ؽ٠ذور ( ادكارد ٣ودؿ٠كٌ) : ٢
"ا٣عؿارة َجٞةن ٞ٣ة٩وف " ا٩ذؿكثي" دكؿم داا٧ةن  ٨٦اُصكةـ ا٣عةرة إ٣ى اُصكةـ ا٣جةردة  ،كهؾا
ا٣كؿًةف ال ًعؽث ثٛ٪كه ثن١ٕ٦ ٢١وس٤ٚ ...و ٠ةف ا١٣وف أزٌ٣ةن ١٣ة٩خ ظؿارة ص ٌٓ٧اُصكةـ ٝؽ
وةرت ٦ذكةكًح ٪٦ؾ ز ٨٦ثٌٕؽ  ،ك٧٣ة ثٌٞخ ٝوة ً ٨١٧االقذٛةدة ٪٦هة  ،ك٪٪١٣ة ٩ؿل أف
ا٣ذٛةٔالت اٌ٧ٌ١٣ةاٌح ٦ةزا٣خ ٦كذ٧ؿة  ،كا٣عٌةة ٔ٤ى اُرض ٪١٧٦ح ٚ ،ة٤ٕ٣وـ دسجخ ثن٢١
َجٌٕي أف ا١٣وف ٣ه ثؽاًح كدسجخ ًؿكرة كصود ػة٣ ٜ٣ه ٚ ،ة٣عةدث ال ً ٨١٧أف ًعؽث ٛ٩كه".

كًٞوؿ ( ثٌذؿ كاقذوز ) :
" ا٤ٕ٣وـ اٌ٣وـ ٝؽ ٔؿٚخ ٔ٧ؿ ٠سٌؿ  ٨٦اُمٌةء ٦ ،س٧ٔ ٢ؿ اُرض ٧ٔ ،ؿ ظضةرة ا٣نهت ٧ٔ ،ؿ
ا٧ٞ٣ؿ ٧ٔ ،ؿ ا٣ن٧ف ٧ٔ ،ؿ ٦ضؿد٪ة ٧ٔ ،ؿ ا٣ؽٌ٩ة  ،كا٧٣ؽة ا٣الز٦ح ٣ذؿٌ٠ت اُمٌةء كا٧٣واد
ا٧٣عذ٤٧ح ٪ٕ٤٣ةوؿ ا٧٣ؼذٛ٤ح ".
كًٞوؿ (دك٩ة٣ؽ ركثؿت ٠ةر "ٛ٣ ) :خ ا٩ذجةهي ٚي دراقح ٌ٧ٌ٠ةء اُرض أ٦ؿاف ٦ه٧ةف أظؽه٧ة:
دٌٌٕ٣ ٨عْح اإلًضةد ٣ ، ....ذعؽًؽ دةرًغ كصود اُصكةـ ًوصؽ ٔؽة َؿؽ كصٌٕ٧هة دُٕي ٩ذةاش
دٌٞٝح ٞٚ ،ؽ د ٥دع٧ٔ ٢ٌ٤ؿ ا١٣وف َٔ ٨ؿً ٜاقذؼؽاـ ا٣عكةثةت ا٪٣ضوٌ٦ح ثؼ٧كح ثالًٌ ٨ق٪ح ،
ك ٓ٦ادكةع هؾق ا٧٣جةظر كاُد٣ح ًـكؿ ٛ٦هوـ أزٌ٣ح ا١٣وف كأثؽًح ا٣ؽٌ٩ة ٤ٚ،و ٠ةف ا١٣وف أزٌ٣ةن
كأثؽًةن ٧٣ة كصؽ أف ٔ٪ىؿ ٪ٔ ٨٦ةوؿ( رادًو ٠ذٌ )ٙكهؾق ا٪٣ذٌضح ً ٨١٧اقذ٪ذةصهة أًٌةن ٨٦
اٞ٣ة٩وف ا٣سة٩ي (دؿ٦و دً٪ة) ".ٌٟ٦

شبهة لطالما احتج بها المالحدة في هذا الباب
أال كهي ْ٩ؿًح ا٪٣واس أم أف ا١٣وف ًٛ٪ضؿ ٌٚذ٧ؽد ز ٥قٌ٧١٪ل ٛ٪ٌ٣ضؿ ٦ؿة أػؿل إ٣ى ٦ة ال
٩هةًح
ك ا٣ؿد ٔ٤ى ْ٩ؿًح ا٪٣وقةف ا٧٣ـٔو٦ح ٠ ٨٦ذةب"اْ٪٦ ٨٦ ٥٤ٕ٣ورق ا٣ضؽًؽ"ظٌر ًٞوؿ ٦ؤٛ٣ةق
« :كه٪ةؾ ٚؿًٌح أػؿل َؿظخ دض٪جةن الٚذؿاض ثؽاًح ١٤٣وف ،هي ْ٩ؿًح ٩وقةف ا١٣وف
 Oscillating Universe.ك٦ؤدم هؾق اْ٪٣ؿًح أ٩ه إذا ٠ةف ٚي ا١٣وف ٌ٧٠ح ٠ةٌٚح  ٨٦ا٧٣ةدة
ٚإف مؽ ا٣ضةذثٌح قوؼ ًوٚ ٙٝي ٩هةًح اُ٧٣ةؼ ا٣ذ٧ؽد ا٣عة٣ي كًٕ١كه ،ثعٌر ً٪ذش  ٨٦ذٟ٣
آػؿ اُ٦ؿ ا٩هٌةر زةف  ٢١٣ا٧٣ةدة ٚي ٦ة ٝؽ ًىط أف ٌ٤ٔ ٜ٤ُ٩ه اق«٥اال٧١٩ةش ا.»٥ٌْٕ٣
كدوظي ْ٩ؿًح ا٪٣وقةف (ا٣ؾثؾثح) هؾق ثأف «اٛ٩ضةرا ٌْٔ٧ةن» آػؿ ًؿصط أف ًٕٞت ٌٔ٤٧ح اال٩هٌةر،
كأف ا١٣وف رث٧ة ّ٪ً ٢وس ٔ٤ى هؾا ا٪٣عو ثٌٌ٤٧ٔ ٨ةت«اٛ٩ضةر» ك«ا٧١٩ةش» إ٣ى اُثؽ.
كثهؾق اُ٣ؿًٞح ً ٨١٧ا٣عٛةظ ٔ٤ى أزٌ٣ح ا٧٣ةدة.
كٔ٤ى هؾق اْ٪٣ؿًح ًٕ ٜ٤قذٌٚ ٨ٛةً٪جٌؿغ ٦ؤ٠ ٙ٣ذةب«ا٣ؽٝةا ٜا٣سالث اُك٣ى » (The First
ٝةاال« :ثٕي
) ،Three Minutesكهو كو ٙد٧٤٣ ٌٜٝؿاظ ٢اُك٣ى ٩ ٨٦نأة ا١٣وف،
ن
ا٧٣ذؼىىٌٚ ٨ي ٔ ٥٤ا١٣وٌ٩ةت دنؽهْ٩ ٥ؿًح ٩وقةف ا١٣وف ٤ٚكٌٛةن  ،ػىووةن كأ٩هة دذض٪ت
اُك٣ى ٌٗؿ أ٩هة دواصه وٕوثح ْ٩ؿًح
.
ثجؿأح ،مأف ْ٩ؿًح اقذٞؿار ظةؿ ا١٣وف٦ ،ن٤١ح ا٪٣نأة
مؽًؽة كاظؽة ٛٚ :ي  ٢٠دكرة  ٨٦د٧ؽد ا١٣وف كا٧١٩ةمه دُؿأ ٔ٤ى ٩كجح اٛ٣ودو٩ةت إ٣ى
٩وكم زًةدة ٌَٛٛح
)
ا٣ضكٌ٧ةت ا٪٣وكًح ( أك ٔ٤ى اُوط درصح ا٣ذٕةدؿ ا٣عؿارم  ٢١٣صكٌ٥
ث٩ ٢ٕٛوع  ٨٦االظذ١ةؾ ًٕؿؼ ث٤ـكصح ا٣عض (bulk viscosity).٥كٚي هؾق ا٣عة٣حٚ ،ي ظؽكد ٦ة

 ،٥٤ٕ٩قٌجؽأ ا١٣وف  ٢٠دكرة صؽًؽة ث٪كجح صؽًؽة ٛ٤٣ودو٩ةت إ٣ى ا٣ضكٌ٧ةت ا٪٣وكًح د١وف أ٠جؿ
 ٨٦قةثٞذهة ث .٢ٌ٤ٞكهؾق ا٪٣كجح ًؼ٧ح ٚي ا٣وٝخ ا٣عةًؿ ك٪١٣هة ٦ذ٪ةهٌح ،ثعٌر ًىٕت أف
٩ذىور  ٨١٧ً ٌٙ٠أف ً١وف إ٣ةٝ ٥٣ؽ ٦ؿ ٚي ا٣كةث ٜثٕؽد  ٨٦ا٣ؽكرات ٌٗؿ ٦ذ٪ةق».
كدكذ٪ؽ ظضح ٚةً٪جٌؿغ ٚي هؾق ا٧٣كأ٣ح إ٣ى ٩ذٌضح ٦عذو٦ح ٦ذؿدجح ٔ٤ى إظؽل ا٣ؼواص
ا٣ضوهؿًح ٧٤٣ةدة ،كهي اٞ٣ة٩وف ا٣سة٩ي ٤٣ؽً٪ة١ٌ٦ةن
ا٣عؿارًح كًٞوؿ هؾا اٞ٣ة٩وف إف ا٧٣ةدة إذا
.
ًُ٘خ قؼ٪خ كاردٕٛخ درصح دٕةد٣هة ا٣عؿارم(اُ٩ذؿكثٌة) .كه١ؾا ٧٤٠ة ازداد ٔؽد
ا٣عؿارم كظٌر إف درصح ظؿارة
.
«اال٧١٩ةمةت ا٧ٌْٕ٣ح» ١٤٣وف ازدادت ظؿارده كدرصح دٕةد٣ه
ثؽاًحك٨٦
.
ا١٣وف كدرصح دٕةد٣ه ا٣عؿارم ٦عؽكددةف ٚي ا٣وٝخ ا٣ؿاهٚ ٨الثؽ  ٨٦أ٩ه ٠ة٩خ ٣ه
اٛ٧٣ذؿض أف ًجؽأ « ٢٠اٛ٩ضةر ٌْٔٚ ، »٥ي إَةر ٩وقةف ا١٣وف ،ثؽرصح ظؿارة أٔ٤ى  ٨٦درصح
ظؿارة االٛ٩ضةر ا٣ؾم قجٞه ،ك ٨٦ه٪ة ٣ــ أف د١وف درصح ظؿارة ا١٣وف ٚي ػذةـ ق٤ك٤ح َوً٤ح
 ٨٦االٛ٩ضةرات ا٧ٌْٕ٣ح كاال٧١٩ةمةت ا٧ٌْٕ٣ح أٔ٤ى ٠سٌؿان  3.5٨٦درصح ٞ٤ُ٦ح.
كا٣وا ٓٝأف ا٣عضش ا٧٣كذٌٌٛح ا٧٣ذٕٞ٤ح ثة٣ؽً٪ة١ٌ٦ة ا٣عؿارًح ال دنٌؿ إ٣ى أم د١ؿار ٔ٤ى
اإلَالؽ ٚي ٌٔ٤٧ح ا٣ذ٧ؽد اُو٤ي.
ًٞوؿ اٌٛ٣ـًةاي قؽ٩ي أ .ثود٦ةف «  (Sidney A. Blidman):إف ٔة٪٧٣ة ال ً٣ ٨١٧ه أف ًؿدؽ ٚي
ا٧٣كذٞج .٢كاُ٠واف اٞ٤٘٧٣ح ا٪٧٣كوثح إ٣ى ٚؿًؽ٦ةف)٠ (Friedmannة٩خ دك٧ى ٌٚهة ٌ٦ي
اُ٠واف ا٧٣ذؾثؾثح .ك٩ع٩ ٨ؽرؾ اُف أف أم ٠وف  ٜ٤٘٦ال ً ٨١٧أف ً٧ؿ إال ثؽكرة كاظؽة ٨٦
دكرات ا٣ذ٧ؽد كاال٧١٩ةش ثكجت ًؼة٦ح اُ٩ذؿكثٌة ا٧٣ذو٣ؽة ٚي ٠و٪٩ة ا٣ؾم هو أثٕؽ ٦ة ً١وف
ٔ ٨ا٪٣وقةف .كقواء أ٠ةف ا١٣وف ٞ٤٘٦ةن أـ ٛ٦ذوظةن ٦ ،ؿدؽان أـ ٦ذ٧ؽدان ٔ٤ى كدٌؿة كاظؽةٚ ،إف
ا٣ذعوالت ٌٗؿ ا١ٕ٣وقح ٚي أَوار ا١٣وف دؽؿ ٔ٤ى أف ١٤٣وف ثؽاًح ككقُةن ك٩هةًح ٦عؽدة».
إ٣ة٦ح ك ٨٦ه٪ة ًؼ٤ه صوف كً٤ؿ إ٣ى أف
.
٠ؾٚ ٟ٣إف ْ٩ؿًح ا٪٣وقةف ال د٪كض ٓ٦ ٥ا٪٣كجٌح
ٌٞٚوؿ ٣و ظى ٢ا٩هٌةر
:
ٌٔ٤٧ح ا٧١٩ةش ٠جٌؿة كاظؽة  ٨٦مأ٩هة أف د٪هي ا١٣وف إ٣ى اُثؽ،
ا٣ـ ٨٦ك٦ة  ٨٦أظؽ  ٍٝاقذُةع أف ًضؽ ٚي
.
ٚي ا٣ضةذثٌح ٚك١٪وف ٝؽ كو٪٤ة إ٣ى ٩هةًح
ٕ٦ةدالت ا٪٣كجٌح إ٣ة٦ح أد٩ى ظضح دؤًؽ اٞ٣وؿ«ثٌٕ٤٧ح د٧ؽد أػؿل» أك ثوصود «٠وف ذم
دكرات» ،أك أم ميء آػؿ قول ا٪٣هةًح.
ًجؽك إذان أف ا٧٣ةدة ٌ٣كخ أزٌ٣ح ثة٣ؿٗ ٢٠ ٨٦ ٥ميء ك٧٠ة ًٕٔ ٨٤ة ٥٣اٌٛ٣ـًةء اٌ١٤ٛ٣ح صوزؼ
قٚ (Joseph Silk) ٟ٤إف « ثؽاًح ا٣ـ ٨٦أ٦ؿ ال ٪٦ةص ٪٦ه ».
٧٠ة ًؼ٤ه ا١٤ٛ٣ي ركثؿت صةقذؿك) (Robert Jastrowإ٣ى أف ق٤ك٤ح ا٣عوادث ا٣ذي أدت إ٣ى
كَةٝح
.
ّهور اإل٩كةف ثؽأت ٚضأة كثٕٚ ٙ٪ي ٣عْح ٦عؽدة  ٨٦ا٣ـ ،٨٦كٚي كٌ٦ح ًوء

ثالثا األدلة النقلية على حدوث الكون
ٞ٣ؽ ا٦ذةز ا٪٧٣هش اإلقال٦ي ٞ٦ةر٩ح  ٓ٦ثةٝي ا٤ٛ٣كٛةت ا٣ذي قجٞذه-ا٤ٛ٣كٛح اٌ٣و٩ةٌ٩ح
كاإلٗؿًٌٞح -ثكجٞه إ٣ى اٞ٣وؿ ثعؽكث إ٣ةٞٚ ،٥٣ؽ ٠ةف االٔذٞةد ا٣كةاؽ ٝجّ ٢هور اإلقال٦ي
ثٞؽـ إ٣ةً ٥٣
كٝؽـ ٦ةدده٧٤ٚ ،ة صةء اإلقالـ ،كدكف ظؽكث أم دُور ٔ٧٤ي ًكذوصت ٞ٩ي
٦عؽث
ا٣ك٧ةكم إف إ٣ة٥٣
:
ا١ٛ٣ؿة اٌٛ٣ـًةاٌح اٌ٣و٩ةٌ٩ح ٝةؿ هؾا ا١ٛ٣ؿ ٦كذهؽًةن ثة٣وظي
ى

٦ؼ٤وؽ كٌ٣ف ٝؽً٧ة ،ز ٥صةء ا١ٛ٣ؿ ا٧٤ٕ٣ي إ٧٣ةوؿ ٌ٣ؤ٠ؽ هؾق ا٣عٌٞٞح  ٨٦ػالؿ اٞ٣وؿ

ثوصود ٣عْح اثذؽاء ١٤٣وف.
٪ٌٛ١ٌٚة ٧٠ك ،٨ٌ٧٤أف ٩كذؽؿ ٔ٤ى ظؽكث ا١٣وف ث١الـ ِّ ٔـ كص٩ُ ،٢ه ًٕ ٥٤ا٣كؿ كأػٛى،
كٔ٪ؽق ٛ٦ةدٌط اٌ٘٣ت كأقؿار ا١٣وف ،كقأٔؿض ص٤٧ح  ٨٦اًٍةت ا٣ذي ُ٣ة٧٣ة ٝؿأ٩ةهة ك٩ ٥٣ذجٌ٨
قؿهة كْٔ٧ذهة ُ٩هة يأ ً
صٕ٧خ
ٌٞ٣خ ثأكصـ ٔجةرة كأ ُٙ٣إمةرةٚ ،ال ًؽر٠هة إال أرثةثهة ،كٝؽ
ٍ
صٕ٧خ ثٌ ٨ا٣ؽ ٢ٌ٣ا٣ؿثة٩ي
هؾق اًٍةت ثٌٝ ٨ودٌ٦ ٨سٌ٪ذٌٚ ،٨ةقذعةؿ ٌٞ٩هة أك زٔـٔذهةٞ٣ ،ؽ
ٍ
ا٣نؿٔي اٞ٣ةَٓ كا٣ؽ ٢ٌ٣ا٤ٕٞ٣ي ا٣كةَٓ ،ك٧٠ة ًؾ٠ؿ اث ٨دٌٌ٧ح ،أف ٦س ٢هؾق اًٍةت ا٣ذي دٌ٥
٤٠ذة ٦ىةدر ٕ٦ؿٚذ٪ة هي أد٣ح مؿٌٔح ٌٔ٤ٞح١ٚ ،ة٩خ ثع ٜدعؽًة ٤٣ؾً ٨زٔ٧وا ػ٤و اٞ٣ؿآف ٨٦
اُد٣ح اٌ٤ٕٞ٣ح ،ك ٥٣دٞذىؿ ٔ٤ى ٦ؼةَجح أه ٢االػذىةص ،ث ٢ػةَجخ إ٣ة ٥٣كإ٣ة٦ي ٚي ثٌةف
ثٌْ٪ؿهة
.
٦وصـ كٔجةرات ٦ع٧١حًٕ ،ضـ ا٣جنؿ ٔ٤ى اإلدٌةف
ك٪٣ذأٚ ٢٦ي اًٍةت ا٣ذةٌ٣ح ا٣ذي دٞؿر ٚي ثٌٕهة أف ا٧٣ؼ٤وٝةت ٦كجوٝح ثةٕ٣ؽـ ،كٚي
ً
ا٧٣عؽث،
ا٣جٕي اٍػؿ أ٩هة دٞج ٢ا٣وصود كإ٣ؽـ ،ك٠اله٧ة ًنٌؿاف إ٣ى ا٣عؽكث كاالٚذٞةر إ٣ى
ًٞوؿ دٕة٣ى:
ى
ً
ً
وف
ي وء ىأ ٍـ يه ي ٥ا ٍ٣ىؼة ً ٣ي ٞى
•أ ٍـ يػ ٤يٞوا  ٨ٍ ٦ىٗ ٌٍ ًؿ ىم ٍ
ةق ً ٨ٍ ٦ىٍ ٝج ي ٢ىك٣ى ٍ ٥ىً ي ٟىم ٌٍبن ة
• ىأ ىك ىال ىً ٍؾ٠ي يؿ ٍ ً
اإل ٍ ٩ىك ي
ةف ىأ َّ٩ة ىػ٤ى ٍ ٞى ٪ي
ورا
ٌ ٦ً ٨ىَّ ٨
• ىه ٍ ٢ىأ ىدى ىٔ٤ى ى ٍ ً
ةف ًظ ه
اإل ٍ ٩ىك ً
ا٣ؽ ٍه ًؿ ٣ى ٍ ٥ىً١ي ٍ ٨ىم ٌٍبن ة ىٍ ٦ؾ٠ي ن
ٌ )13(٨زي َّ ٥ىػ٤ى ٍ ٞى٪ة
• ىك٣ى ىٍ ٞؽ ىػ٤ى ٍ ٞى٪ة ٍ ً
اإل ٍ ٩ىك ى
ةق ي ٍُ٩ى ٛنح ًٚي ى ٝىؿا ور ى ١ً ٦و
ةف ً ٨ٍ ٦يق ىال٣ى وح ً ًَ ٨ٍ ٦و
ٌ )12(٨زي َّ ٥ىص ىٕ ٍ٤ى ٪ي
ُّ
ةـ ٣ى ٍع ن٧ة زي َّ ٥ىأ ٍ ٩ى
ةق
ن ٍأ ى ٩ي
ة٦ة ى١ٚى ىك ٍو ى٩ة إًْ ٍ٣ى ى
ا ٍُ٪٣ى ٛىح ىٔ٤ى ى ٞنح ى ٚىؼ٤ى ٍ ٞى٪ة ا ٍ٣ىٕ٤ى ى ٞىح ي ٌٍ ٦ى٘ نح ى ٚىؼ٤ى ٍ ٞى٪ة ا ٍ٣ي ٌٍ ٧ى٘ ىح ًْٔى ن
ىػ ٍ٤نٞة ىآ ىػ ىؿ ى ٚىذ ىج ىةر ىؾ َّ
ٌ٨
ا ٤٣يه ىأ ٍظ ىك ي ٨ا ٍ٣ىؼة ً ًٞ ٣ى
ى
ةء ىو ٌنجة ( )25زي َّ ٥ىم ى ٍٞ ٞى٪ة ٍ ى
ةف ًإ٣ى ى َى ىٕ ً
ض ىم ٌنٞة ( )26ى ٚىأ ٍ ٩ىج ٍذ ى٪ة
• ى ٍ٤ٚىٌ ٍْ٪ي ًؿ ٍ ً
اإل ٍ ٩ىك ي
اُ ٍر ى
ةً ٦ه ( )24أ َّ٩ة ىو ىج ٍج ى٪ة ا ٍ٣ى ٧ى

ٌهة ىظ ٌنجة
ً ٚى
هة ًر ًإ ىذا ىص َّال ىهة ( )3ىك َّ
• ىك َّ
ةهة ( )1ىكا ٍ٣ى ٞىً ٧ؿ ًإ ىذا ىد ىال ىهة ( )2ىك َّ
اً ٢ً ٌٍ ٤٣إ ىذا ىً ٍ٘ ى
ةهة ()4
ن ى
ا ٪٣ى
ف ىك يً ىع ى
ا٣ن ًٍ ٧

ةهة ( )5ىك ٍ ى
ا٣ك ىً ٧
ةهة
ض ىك ى٦ة َى ىع ى
ةء ىك ى٦ة ىث ى ٪ى
ىك َّ
اُ ٍر ً
ا٣ك ىً ٧
ٌؿا( )61ىك يه ىو َّاً ٣ؾم ىص ىٕ ى٢
كصة ىك ىص ىٕ ى ًٚ ٢ى
• ىد ىج ىةر ىؾ َّاً ٣ؾم ىص ىٕ ىًٚ ٢ي َّ
اصة ىك ى ٝى ٧نؿا ي ٪ً ٦ن
ٌهة ًق ىؿ ن
ةء يث يؿ ن
َّ
ا ٌٍ ٤٣ى ٢ىك َّ
ورا
ا ٪٣ى
اد يم١ي ن
اد ىأ ٍف ىً َّؾ َّ ٠ىؿ ىأ ٍك ىأ ىر ى
ه ىةر ًػ ٍ٤ى ٛنح ً ٣ى ٨ٍ ٧ىأ ىر ى

ا٤ُ٧٣وب
.
كاًٍةت ا٣ؽا٣ح ٔ٤ى ظؽكث ا١٣وف ٔؽًؽة ،أ٠ذٛي ث٧ة ذ٠ؿده ٣ؽال٣ذه ٔ٤ى
كه١ؾا أ٠ؽ ٠الـ رب إ٣ة٤ٔ ٨ٌ٧٣ى ظؽكث ا١٣وف ثآًةت ثةهؿة ٕ٦ضـة٩ ،ـ٣خ ٔ٤ى ا٣ؿقوؿ اُ٦ي
ٝج ٢أزًؽ  ٨٦أرثٕح ٔنؿ ٝؿ٩ة ،كدعؽل ثهة ٛ٠ةر ٝؿًل كال زاؿ ا٣ذعؽم ٝةا٧ة إ٣ى أف ًؿث ِّ
اُرض كٌ٤ٔ ٨٦هة.

  -8دمٌل امعناًةًٞوؿ اث ٨رمؽ ٦جٌ٪ةن دال٣ح ا٣ؼة٤ٔ ٜ٣ى ادىةؼ ػةٞ٣ه ثىٛح ا :"٥٤ٕ٣أ٦ة اٞٚ ٥٤ٕ٣ؽ ٩جه ا١٣ذةب
ٔ٤ى كصه ا٣ؽال٣ح ٌٔ٤هٚ ،ي ٝو٣ه– دٕة٣ى  ﴿ :-ىأ ىال ىً ٍٕ٤ى ي ٥ى ٨ٍ ٦ىػ٤ى ى ٜىك يه ىو َّ
ٌؿ﴾ [ا: ٟ٤٧٣
ٌ ٙا ٍ٣ىؼ ًج ي
ا ًُ ٤٣ي

 .]14ككصه ا٣ؽال٣ح أف ا٧٣ى٪وع ًؽؿ  ٨٦صهح ا٣ذؿدٌت ا٣ؾم ٚي أصـااه ،أٔ٪ي ٠وف و ٓ٪ثٌٕهة
 ٨٦أص ٢ثٕي ،ك ٨٦صهح ٦واٞٚح صٌٕ٧هة ٕٛ٪٧٤٣ح اٞ٧٣ىودة ٣ؾ ٟ٣ا٧٣ى٪وع ًؽؿ  ٨٦صهح
ا٣ذؿدٌت ا٣ؾم ٚي أصـااه ،أٔ٪ي ٠وف و ٓ٪ثٌٕهة  ٨٦اص ٢ثٕي ،ك ٨٦صهح ٦واٞٚح صٌٕ٧هة
ٕٛ٪٧٤٣ح اٞ٧٣ىودة ٣ؾ ٟ٣ا٧٣ى٪وع ،أ٩ه ً ٥٣عؽث ٔ ٨وة ٓ٩هو َجٌٕح؛ كإ٧٩ة كصؽت ٔ ٨وةٓ٩
ردت ٦ة ٝج ٢ا٘٣ةًح ُص ٢ا٘٣ةًحٚ ،وصت أف ً١وف ٔة٧٣ةن ثه"
إ٣ى هؾا اإلظ١ةـ ا٣ؽاؿ ٔ٤ى أف ٧٤٣ؼ٤وٝةت ػةٞ٣ةن ٦ؿًؽان ٔ٧ٌ٤ةن ظ٧ٌ١ةن د٪جه٪ة ٠سٌؿ  ٨٦آًةت
اٞ٣ؿآف ا١٣ؿً ﴿ :٥ىأ٣ى ٍ ٥ىٍ ٩ض ىٕ ً ٍ ٢ى
ةؿ ىأ ٍك ىدةدان{ }7ىك ىػ٤ى ٍ ٞى٪ة٠ي ٍ ٥ىأ ٍز ىكاصةن{ } 8ىك ىص ىٕ ٍ٤ى٪ة
ض ً ٦ى
اُ ٍر ى
هةدان{ }6ىكاً ٍ٣ض ىج ى
ىٍ ٩و ى١٦ي ٍ ٥يق ىجةدةن { }9ىك ىص ىٕ ٍ٤ى٪ة َّ
ا ٌٍ ٤٣ى ٣ً ٢ىجةقةن{ } 10ىك ىص ىٕ ٍ٤ى٪ة َّ
ه ىةر ى ٦ىٕةمةن{ }11ىك ىث ى ٌٍ ٪ى٪ة ىٍ ٚو ى١ٝي ٍ ٥ىق ٍجٕةن
ا ٪٣ى
ًم ىؽادان { }12ىك ىص ىٕ ٍ٤ى٪ة ًق ىؿاصةن ىك َّهةصةن{ }13ىك ىأ ى٩ـ ٍ٣ى٪ة ً ٦ى ٨ا ٍ٣يً ٍٕ ٧ى ىؿ ً
ات ى٦ةء زى َّضةصةن{ ٣ً }14يٍ ٪ؼ ًؿ ىج ًث ًه ىظ ٌجةن

ىك ى ٩ىجةدةن { } 15ىك ىص َّ ٪و
ةت ىأ ٍ٣ىٛةٚةن {] ﴾}16ا٪٣جأ [16 - 6 :

كق٧ةء كم٧كةن
كٌ٣ال ك٩هةران
كصجةال كثنؿان ك٩و٦ةن
ال دٞوؿ ٪٣ة هؾق اًٍةت إف ه٪ة ٟ٣أرًةن
ك٦ةء
ن
ن
ن
ن
ك٩جةدةن كص٪ةت أٛ٣ةٚةن ؛ ٚهؾق ٤٠هة أ٦ور ٩نهؽهة كٕ٩ؿٚهة ،ك ٢٠إ٩كةف ٠ةٚؿان ٠ةف أك ٦ؤ٪٦ةن
ًك ٥٤ثهة؛ كإ٧٩ة دؽٔو٩ة اًٍةت إ٣ى أف ١ٛ٩ؿ ٚي ا٣ى٤ح ثٌ ٢٠ ٨كاظؽ  ٨٦هؾق ا٧٣ؼ٤وٝةت
ًٌ
ا١٣الـ دؽٔو٩ة اًٍةت إ٣ى ٩الظِ أف ٢٠
.
كاُظواؿ كثٌ ٨ميء آػؿ هو اإل٩كةف ا٧٣ؼةَت ثهؾا

كاظؽ  ٨٦هؾق اُمٌةء كاُظواؿ ًع ٜٞثة٪٣كجح ٪٣ة ٩ع ٨ا٣جنؿ هؽٚةن(كهؾا ال ً ٓ٪٧أف د١وف ٣ه
ٗةًةت أػؿل ال ٧٤ٕ٩هة).
ٝةؿ اث ٨رمؽ ** ٚي ٪٦ةهش اُد٣ح ا٣ؾم ٝىؽق ا٣نؿع ٕ٦ ٨٦ؿٚح إ٣ة ٥٣أ٩ه ٦ى٪وع ٤٣ه دجةرؾ
كدٕة٣ى ك٦ؼذؿع ٣ه  ،كإ٩ه ً ٥٣وصؽ ٔ ٨اإلدٛةؽ كٛ٩ ٨٦كه ٚ ،ةُ٣ؿً ٜا٣ذي ق ٟ٤ا٣نؿع ثة٪٣ةس
ٚي دٞؿًؿ هؾا االو ٢هي  ٨٦اُ٣ؿؽ ا٣جكٌُح إ٧٣ذؿؼ ثهة ٔ٪ؽ ا٣ض ، ٌٓ٧كذا ٟ٣أ٩ه إذا دؤ٤٦خ
اًٍةت ا٣ذي دٌ٪٧خ هؾا ا٪ٕ٧٣ى كصؽت د ٟ٤اُ٣ؿؽ هي َؿً ٜا٪ٕ٣ةًح  ،كهي إظؽل اُ٣ؿؽ
ا٣ؽا٣ح ٔ٤ى كصود ا٣ؼة ٜ٣دٕة٣ى  ،كذا ٟ٣أ٩ه ٧٠ة أف اإل٩كةف إذا ْ٩ؿ ا٣ى ميء ٦عكوس ٚ ،ؿآق
ٝؽ كًٓ ثن٦ ٢١ة كٝؽر ٦ة  ،ككًٓ ٦ة ٦واٚ ٜٚي ص ٌٓ٧ذإٛ٪٧٤٣ ٟ٣ح ا٧٣وصودة ٚي ذاٟ٣

ا٣نيء ا٧٣عكوس كا٘٣ةًح ا٤ُ٧٣وثح  ،ظذى ًٕذؿؼ ثأ٩ه ٣و كصؽ ثٌ٘ؿ ذا ٟ٣ا٣ن ، ٢١أك ثٌ٘ؿ
ذا ٟ٣ا٣وًٓ  ،أك ثٌ٘ؿ ذا ٟ٣اٞ٣ؽر  ٥٣ ،دوصؽ ٌٚه د ٟ٤إٛ٪٧٣ح ٔ٤ٔ ٥٤ى ا ، ُٓٞ٣إف ٣ؾاٟ٣
ا٣نيء وةٕ٩ة وٕ٪ه  ،ك٣ؾا ٟ٣كا ٜٚم٤١ه ككًٕه كٝؽرق د ٟ٤إٛ٪٧٣ح  ،كأ٩ه ٌ٣ف ً ٨١٧أف
د١وف ٦واٞٚح اصذ٧ةع د ٟ٤االمٌةء ٣وصود إٛ٪٧٣ح ثةإلدٛةؽ٦ .سةؿ ذا ٟ٣أ٩ه اذا رأل إ٩كةف ظضؿا
٦وصودا ٔ٤ى اُرض ٚ ،وصؽق ثىٛح ًذأدى ٪٦هة ا٣ض٤وس  ،ككصؽ أًٌة كًٕه ٠ؾا ٟ٣كٝؽرق ،
ٔ ٥٤أف ذا ٟ٣ا٣عضؿ إ٧٩ة وٕ٪ه وة ، ٓ٩كهو ا٣ؾم كًٕه ٠ؾا ٟ٣كٝؽرق ٚي ذا ٟ٣ا١٧٣ةف  ،كأ٦ة
٦ذى ً ٥٣نةهؽ مٌبة  ٨٦هؾق ا٧٣واٞٚح ٤٣ض٤وس ٚ ،إ٩ه ً ُٓٞأف كٝؤه ٚي ذا ٟ٣ا١٧٣ةف
ككصودق ثىٛح ٦ةهو ثةإلدٛةؽ كٌٗ ٨٦ؿ أف ًضٕ٤ه ه٪ةٚ ٟ٣ةٔ٠ ، ٢ؾا ٟ٣اُ٦ؿ ٚي إ٣ة٤٠ ٥٣ه،
ٚإ٩ه اذا ْ٩ؿ اإل٩كةف ا٣ى ٦ة ٌٚه  ٨٦ا٣ن٧ف كا٧ٞ٣ؿ كقةاؿ ا١٣وا٠ت ا٣ذي هي قجت اُز٪٦ح
اُرثٕح  ،كقجت ا ٢ٌ٤٣كا٪٣هةر  ،كقجت اُُ٦ةر كاٌ٧٣ةق كا٣ؿًةح  ،كقجت ٔ٧ةرة أصـاء اُرض
ككصود ا٪٣ةس كقةاؿ ا١٣ةا٪ةت  ٨٦ا٣عٌوا٩ةت كا٪٣جةدةت  ،ك٠وف اُرض ٦واٞٚح ٣ك٪١ى ا٪٣ةس
ٌٚهة كقةاؿ ا٣عٌوا٩ةت ا٣جؿًح  ،ك٠ؾا ٟ٣ا٧٣ةء ٦واٞٚة ٤٣عٌوا٩ةت ا٧٣ةاٌح  ،كا٣هواء ٤٣عٌوا٩ةت
اُ٣ةاؿة  ،كأ٩ه ٣و اػذ ٢ميء  ٨٦هؾق ا٣ؼٞ٤ح كا٣جٌ٪ح الػذ ٢كصود ا٧٣ؼ٤وٝةت ا٣ذي هةه٪ة ٔ٥٤
ٔ٤ى ا ُٓٞ٣أ٩ه ٌ٣ف ً ٨١٧أف د١وف هؾق ا٧٣واٞٚح ا٣ذي ٚي ص ٌٓ٧أصـاء ا٣ ٥٤ٕ٣ل٩كةف
كا٣عٌواف كا٪٣جةت ثةإلدٛةؽ ث ٢ذاٝ ٨٦ ٟ٣ةوؽ ٝىؽق ك٦ؿًؽ أرادق كهو ِّ ٔـ كص ، ٢كٔ٤ٔ ٥٤ى
ا ُٓٞ٣أف إ٣ة٦ ٥٣ى٪وع  ،كذا ٟ٣أ٩ه ًًٕ ٥٤ؿكرة أ٩ه  ٨١٧ً ٥٣أف دوصؽ ٌٚه هؾق ا٧٣واٞٚح ٣و
٠ةف كصودق ٌٗ ٨٦ؿ وةٚ ، ٓ٩أ٦ة أف هؾا ا٪٣وع  ٨٦ا٣ؽُٕٝ ٢ٌ٣ي كأ٩ه ثكٌٍ ْٚةهؿ  ٨٦هؾا
ا٣ؾم ٠ذج٪ةق  ،كذا ٟ٣أف ٦ج٪ةق ٔ٤ى أوٕ٦ ٨ٌ٤ذؿؼ ثه٧ة ٔ٪ؽ ا٣ض ، ٌٓ٧أظؽه٧ة :أف إ٣ة٥٣
ا٣سة٩ي
:
ثض ٌٓ٧أصـاءق كصؽ ٦واٞٚة ٣وصود اإل٩كةف ك٣وصود ص ٌٓ٧ا٧٣وصودات ا٣ذي ه٪ة  ،كاُو٢
أف ٦ ٢٠ة ًوصؽ ٦واٞٚة ٚي ص ٌٓ٧أصـااه  ٢ٕٛ٣كاظؽ ك٦كؽدا ٩عو ٗةًح كاظؽة ٚهو ٦ى٪وع
وةٕ٩ةكذا ٟ٣أف دال٣ح
.
ًؿكرة ٪ٌٚ ،ذش ٔ ٨هؾً ٨اُو ٨ٌ٤ثةُ٣جٓ أف إ٣ة٦ ٥٣ى٪وع كأف ٣ه
ا٣ىةٓ٩
.
ا٪ٕ٣ةًح دؽؿ ٔ٤ى اُ٦ؿًٕ٦ ٨ة ك٣ؾاؾ ٠ة٩خ أمؿؼ ا٣ؽالا ٢ا٣ؽا٣ح ٔ٤ى كصود
كأ٦ة أف هؾا ا٪٣وع  ٨٦االقذؽالؿ هو ا٪٣وع ا٧٣وصود ٚي ا١٣ذةب إ٣ـًـ ٚؾاًْ ٟ٣هؿ ٌٗ ٨٦ؿ ٦ة
آًح  ٨٦اًٍةت ا٣ذي ًؾ٠ؿ ٌٚهة ثؽء ا٣ؼ ، ٜ٤كدؽؿ ٔ٤ى ا٣ىة ٓ٩كا٧٣ى٪وع .هؾا ٦ة ٝؿرق ا٣ع٥ٌ١
اث ٨رمؽ كثٕؽ أف صود ا١٣الـ ٌٚه ٝةؿ :ال ميء أدؿ ٔ٤ى ا٣ىة ٨٦ ٓ٩كصود ٦وصود ثهؾق
ا٣ىٛح ٚي االظ١ةـ  ،زٝ ٥ةؿ ٞٚ :ؽ دجٌ ٨٦ ٨هؾا اف اُ٣ؿؽ ا٣نؿٌٔح ا٣ذي ٩ىجهة ِّ ٕ٣جةدق
ٌٕ٣ؿٚوا ٪٦هة أف إ٣ة٦ ٥٣ؼ٤وؽ ك٦ى٪وع هي ٦ة ًْهؿ ٌٚه  ٨٦ا٣ع٧١ح كا٪ٕ٣ةًح ثضٌٓ٧
ا٧٣وصودات ا٣ذي ٌٚه  ،كثؼةوح اال٩كةف كهي َؿًٞح ٩كجذهة ٚي اْ٣هور ا٣ى ا٩ ٢ٕٞ٣كجح
ا٣ن٧ف ٚي اْ٣هور ا٣ى ا٣عف **أهػػ.

كٞ٣ؽ وؽؽ ٌٔ٤ه ا٣ؿظ٧ح ٚإف ا ٢ٕٞ٣ا٣ك ٥ٌ٤ال ًؼة٦ؿق أد٩ى رًت ٚي ّهور ذا٧٠ ٟ٣ة ال ًؼة٣ضه
اردٌةب إذا رأً٪ة ٦ك٪١ة ٦هٌأ ٤٣ك٪١ى ٌٚه ٔ٤ى اٞ٣وا ٨ٌ٩ا٧٣واٞٚح ٣ذوا٣ي اٛ٣ىوؿ كاُُ٦ةر
ٔ٪٧٤ة أف ظ٧ٌ١ة هٌأق كأٔؽق ٤٣ك٪١ى ك٧٠ة إذا رأً٪ة ٦ؿ٠جة قةاؿا ثة٣جؼةر ٩عو ُٞ٩ح ٞ٦ىودة
ٔ٪٧٤ة أف ٝةاؽا ًٞودق ٚ ،ه١ؾا ْ٩ ٨٦ ٢٠ؿ ا٣ى هؾق ا٣ؽٌ٩ة كمةهؽ ٦ة هي ٌٔ٤ه  ٨٦اْ٪٣ةـ
كا٣ذؿدٌت ا٧٣ع ٥١كردجةط ا ٢٤ٕ٣ث٤ٕ٧والدهة  ،كػؽ٦ح ثٌٕهة ثٌٕة ٔ ٥٤أف إ٣ة٦ ٥٣ض٧وع
٦جؽٔةت ٚةاٞح ا٧٣ؽارؾ كا٧٣نةٔؿ أثؽٔهة ٝةدر ظ ٥ٌ١كظي ٌٝوـ  ،كإال ٤ٚو صةز أف ً١وف ٦س٢
هؾا ثٌ٘ؿ وة ٓ٩كال ٦وصؽ ٣ضةز أف ًىط دكر ٧ٕ٦ورة كأقٛةر ١٦ذوثح كزٌةب ٪٦كوصح كظ٤ي
٦ى٪ؤح ثٌ٘ؿ ثةف كال ٠ةدت كال ٩ةقش كال وةاٖ  ،كهو ٦عةؿ ثجؽًهح ا٧ٚ ، ٢ٕٞ٣ة ا٣ؾم ػه
أظك ٨ا٣ؼة ٨ٌٞ٣ثأف ًٛ١ؿ كالًؽؿ ٌٔ٤ه ازؿ وٕ٪ذه إ٣ضٌجح كػٞ٤ذه ا٣جؽًٕح ( :يق ٍج ىع ىة ٩يه ىك ىد ىٕة٣ى ى
ةف ى٦ة ىأ ٍ ٠ى ٛىؿ يق ) قورة
وف ئ٤ي ٌوان ٠ى ًجٌؿان) قورة اإلقؿاء  . 42 :كٝةؿ دٕة٣ى  ( :يً ٝذ ىً ٍ ٢
٩ك ي
ىٔ َّ٧ة ىً يٞو٣ي ى
اإل ى
ٔجف .17 :
كٝؽ أكردق أًٌة ا٧٣ذ ٨ٌ٧٤١ا٧٣ك، ٨ٌ٧٤ك٧ٌ٦و٩ه أف ٦ة ٚي ا٣وصود ْ٦ ٨٦ةهؿ ا٪ٕ٣ةًح
ا٣ؼة ٜ٣كًؽػٚ ٢ي هؾا ا٣ؽ٠ ٢ٌ٣سٌؿ
.
ثة٧٣ؼ٤وٝةت ٔة٦ح ،كاإل٩كةف ػةوح ،هي د٤ٔ ٢ٌ٣ى كصود
 ٨٦وور االقذؽالؿ٪٦ ،هة:
دال٣ح اإلدٞةف ٦ ٢١ٚ :ؼ٤وؽ ًع٧٠ ٨٦ ٢٧ةؿ اإلدٞةف ٦ة ًؽؿ ٔ٤ى كصود ػةٞ٣ه ك٧٠ةؿ ذاده
ىأد٠ ٨ٞي ىٌ ٢ميء).
كوٛةدهٝ ،ةؿ دٕة٣ى ( و ِّ ٓ٪ا٣ؾم ىٌاً ٣ؾم
ى
كدال٣ح ا٣ذ٪ةقٚ : ٜةٕ٣ة٤٠ ٥٣ه ًؼٌٓ ٣ك٠ ٨٪وٌ٩ح ٦ذ٪ةقٞح  ،ز٧ؿده ا االدكةؽ ثٌ ٨ا٧٣ؼ٤وٝةت،
كاالدكةؽ  ٓ٦كصود اإل٩كةف ٝ ،ةؿ دٕة٣ى( كقؼؿ  ٥١٣ا ٢ٌ٤٣كا٪٣هةر كا٣ن٧ف كا٧ٞ٣ؿ كا٪٣ضوـ
٦كؼؿات ثأ٦ؿق إف ٚي ذًٍ ٟ٣ةت ٞ٣وـ ًٕ٤ٞوف).
ٔضجة  ٌٙ٠يًٕىى اإل٣ه *** أـ ً ٌٙ٠ضعؽق ا٣ضةظؽ
ك٤٣ه ٚي  ٢٠دعؿً١ح *** كدك٪ٌ١ح أثؽا مةهؽ

كٚي  ٢٠ميء آًح *** دؽؿ ٔ٤ى أ٩ه ا٣واظؽ
د ٢ٌ٣ػةَت ِّ ثه ٔجةدق ٚكه٤خ اُ٣ؿً٤ٔ ٜى ا٣كة ٨ٌ١٣كث٘٤وا ا٧٣ؿاد ٌٗؿ ٦ؿهٚ ٨ٌٞؼؿصوا
 ٨٦ا٧٤ْ٣ةت إ٣ى ا٪٣ور
ِّ ك٣ي ا٣ؾً ٨آ٪٦وا يًؼؿصه ٨٦ ٥ا٧٤ْ٣ةت إ٣ى ا٪٣ور
دً ٢ٌ٣ضٕ ٢ا٧٣ذأٌٚ ٢٦ه يًجعؿ ٚي ١٤٦وت ِّ ،ػةًٕة ث ٢١صوارظه كأر٠ة٩ه إصالال كإ٠جةرا

كإْٔة٦ة ٣ؿب ا٣ك٧وات كاُراًٌ ،٨ظٌ ٥٤ًٕ ٨أف  ٢٠هؾا ا١٣وف ث١جٌؿق كوٌ٘ؿق ثؾراده ك٦ضؿاده

٦كؼؿ ٣ه ك ٟ٣أًهة اإل٩كةف،
ظ٥ٌ١
.
 ٨٧ٚذا ا٣ؾم قؼؿق ه ٢وؽٚح ٌٔ٧ةء أـ ٦ةدة و٧ةء أـ رب ٔ٥ٌ٤

د ٢ٌ٣ا٪ٕ٣ةًح َؿًٞح مؿٌٔح إلزجةت كصود ِّ
إف اُ٣ؿً ٜا٣ذي ٩جه ا١٣ذةب إ٣ـًـ ٌٔ٤هة ٚي ٠سٌؿ  ٨٦آًةده ،كدٔة ا ٨٦ ٢١٣ثةثهة ،يكصؽت د٪عىؿ
ٚي ا٣وٝوؼ ٔ٤ى ا٪ٕ٣ةًح ثةإل٩كةف ،كػ ٜ٤ص ٌٓ٧ا٧٣وصودات  ٨٦أص٤ه ،كهو ٦ة ق٧ةق ا٧٤ٕ٣ةء

ثؽ ٢ٌ٣ا٪ٕ٣ةًح.
كد ٢ٌ٣ا٪ٕ٣ةًح ٦ج٪ي ٔ٤ى أو٨ٌ٤
أظؽه٧ة :أف ص ٌٓ٧ا٧٣ؼ٤وٝةت ٦واٞٚح ٣وصود اإل٩كةف
كا٣سة٩ي :أف هؾق ا٧٣واٞٚح د٤ٔ ٢ٌ٣ى كصود ٚةٔٝ ٢ةوؽ ٣ؾ٦ ٟ٣ؿًؽ ٣ه إذ ٌ٣ف يً ٨١٧أف د١وف
ا٧٣وا٦ ٜٚىةدٚح.
ًٞوؿ اث ٨دٌٌ٧ح " ٚ :ةإلقذؽالؿ ٔ٤ى ا٣ؼة ٜ٣ثؼ ٜ٤اإل٩كةف ٚي ٗةًح ا٣عك ٨كاالقذٞة٦ح،
َؿًٞح ٌٔ٤ٞح وعٌعح ،كهي مؿٌٔح دؿ اٞ٣ؿآف ٌٔ٤هة ،كهؽل ا٪٣ةس إٌ٣هة كثٌ٪هة كأرمؽ إٌ٣هة
"
ك٠ؾ ٨٦ ٟ٣دذجٓ ٪ٕ٦ى ا٣ع٧١ح ٕ٧٣ؿٚح ا٣كجت ا٣ؾم  ٨٦أص٤ه ػ ٜ٤كا٘٣ةًح اٞ٧٣ىودة ثه ٠ةف
كٝوٚه ٔ٤ى د ٢ٌ٣ا٪ٕ٣ةًح أد.٥
كأ٦ة اًٍةت ا٪٧٣جهح ٔ٤ى اُد٣ح اٌٌٛ٧٣ح إ٣ى كصود ا٣ؼة ٜ٣كاًٍةت ا٧٣ذٌ٪٧ح ٣ؽ ٢ٌ٣ا٪ٕ٣ةًح
٠سٌؿة
ا٣ك ىً ٧
" يه ىو َّاً ٣ؾم ىػ٤ى ى٣ ٜى ١ي ٍ ٥ى٦ة ًٚي ٍ ى
اه َّ ٨ىق ٍج ىٓ ىق ى ٧ىو و
ات ىك يه ىو
ةء ى ٚىك َّو ي
اق ىذ ىول ًإ٣ى ى َّ
اُ ٍر ً
ض ىص ً ٧ن
ٌٕة زي ٍَّ ٥
ٌ"٥
ي وء ىٔ ً ٤ه
ًث١ي ًٌ ٢ىم ٍ
" ىأ٣ى ٍ ٥ىٍ ٩ض ىٕ ً ٍ ٢ى
اصة ( )8ىك ىص ىٕ ٍ٤ى٪ة ىٍ ٩و ى١٦ي ٍ ٥يق ىج نةدة () 9
ض ً ٦ى
ةدا ( ) 7ىك ىػ٤ى ٍ ٞى٪ة٠ي ٍ ٥ىأ ٍز ىك ن
ةؿ ىأ ٍك ىد ن
ه ن
اُ ٍر ى
ةدا ( )6ىكاً ٍ٣ض ىج ى
ىك ىص ىٕ ٍ٤ى٪ة َّ
ةقة ( )10ىك ىص ىٕ ٍ٤ى٪ة َّ
ه ىةر ى ٦ىٕ ن
ادا ( )12ىك ىص ىٕ ٍ٤ى٪ة
ا ٪٣ى
ةمة ( ) 11ىك ىث ى ٌٍ ٪ى٪ة ىٍ ٚو ى١ٝي ٍ ٥ىق ٍج نٕة ًم ىؽ ن
ا ٌٍ ٤٣ى ٣ً ٢ىج ن

ةصة( ٣ً ) 14يٍ ٪ؼ ًؿ ىج ًث ًه ىظ ٌنجة ىك ى ٩ىج نةدة ( )15ىك ىص َّ ٪و
ةصة ( )13ىك ىأ ٍ ٩ىـ ٍ٣ى٪ة ً ٦ى ٨ا ٍ٣يً ٍٕ ٧ى ىؿ ً
ةٚة
ةت ىأ ٍ٣ى ٛن
ةء زى َّض ن
اصة ىك َّه ن
ًق ىؿ ن
ات ى ٦ن

()"16
ا٣ك ىً ٧
ٌؿا( )61ىك يه ىو َّاً ٣ؾم ىص ىٕ ى٢
كصة ىك ىص ىٕ ى ًٚ ٢ى
" ىد ىج ىةر ىؾ َّاً ٣ؾم ىص ىٕ ىًٚ ٢ي َّ
اصة ىك ى ٝى ٧نؿا ي ٪ً ٦ن
ٌهة ًق ىؿ ن
ةء يث يؿ ن
َّ
ا ٌٍ ٤٣ى ٢ىك َّ
ورا()"62
ا ٪٣ى
اد يم١ي ن
اد ىأ ٍف ىً َّؾ َّ ٠ىؿ ىأ ٍك ىأ ىر ى
ه ىةر ًػ ٍ٤ى ٛنح ً ٣ى ٨ٍ ٧ىأ ىر ى
ؼ َّ
ا ٢ً ٌٍ ٤٣ىك َّ
ات ىك ٍ ى
اػ ًذ ىال ً
ةك ً
هة ًر ىكا ٍ٣يَّ ًٟ ٍ٤ٛاً ٣ذي ىد ٍض ًؿم ًٚي ا ٍ٣ىج ٍع ًؿ ًث ى٧ة ىً ٍ ٪ى ٛيٓ
ا ٪٣ى
ض ىك ٍ
" ًإ َّف ًٚي ىػَّ ًٜ ٍ٤
اُ ٍر ً
ا٣ك ى ٧ى
ةس ىك ى٦ة ىأ ٍ ٩ىـؿ َّ
َّ
ةء ى ٚىأ ٍظ ىٌة ًث ًه ٍ ى
ةء ً ٨ٍ ٦ى ٦و
ا٣ك ىً ٧
ٌهة ً٠ ٨ٍ ٦ي ًٌ ٢ىد َّاث وح
هة ىك ىث َّر ً ٚى
ض ىث ٍٕ ىؽ ىٍ ٦و ًد ى
ا ٤٣يه ً ٦ىَّ ٨
اُ ٍر ى
ا ٪٣ى
ى
ةء ىك ٍ ى
ا٣ك ىً ٧
ض ى ىٍ ىً و
ىك ىد ٍى ًؿ ً
وف
ةت ً ٣ىٍ ٞو وـ ىً ٍٕ ً٤ٞي ى"
ًًٌ ٙ
ا٣ك ىع ً
ةب ا ٍ٣ي ٧ىك َّؼ ًؿ ىث ٌٍ ىَّ ٨
ةح ىك َّ
اُ ٍر ً
ا٣ؿ ىً ً

ؼ َّ
ا ٢ً ٌٍ ٤٣ىك َّ
ةت ً يُك ً٣ي ٍ ى
ات ىك ٍ ى
هة ًر ى ىٍ ىً و
اػ ًذ ىال ً
ةك ً
ً٨
ا ٪٣ى
اُ ٍ٣ىج ً
ض ىك ٍ
" ًإ َّف ًٚي ىػَّ ًٜ ٍ٤
اُ ٍر ً
ةب(َّ )190اً ٣ؾ ى
ا٣ك ى ٧ى
كف َّ
ات ىك ٍ ى
ةك ً
وث ً
ض ىر َّث ى٪ة ى٦ة
ودا ىك ىٔ٤ى ى يص يً ٪
كف ًٚي ىػَّ ًٜ ٍ٤
اُ ٍر ً
ه ٍ ٥ىك ىً ىذ ى ١َّ ٛيؿ ى
ىً ٍؾ٠ي يؿ ى
ا٣ك ى ٧ى
ة٦ة ىك ي ٝيٕ ن
ا ٤٣ىه ً ٝىٌ ن
اب َّ
ىػ٤ى ٍ ٞىخ ىه ىؾا ىث ً
ا٪٣ة ًر() "191
ةَ نال يق ٍج ىع ىة ٩ى ٟى ًٞ ٚى٪ة ىٔ ىؾ ى

ةً ٦ح ىً ٨ٍ ٦إ٣ى هه ىٗ ٌٍ يؿ َّ
ا ٤٣يه ىٔ٤ى ٌٍ١ي يَّ ٥
" ي ٢ٝىأ ىر ىأ ًٍ يذ ًٍ ٥إ ٍف ىص ىَّٕ ٢
اً ٤٣ه ىً ٍأ ًدٌ١ي ًٍ ٥ث ًٌ ىٌ و
ةء ىأ ى ٚىال
ا ٌٍ ٤٣ى ٢ىق ٍؿ ى ٦نؽا ًإ٣ى ى ىً ٍو ًـ ا ًٞ ٍ٣ىٌ ى
ى
ٍ
ى
ى
َّ
َّ
وف ( )71ي ٢ٝأ ىرأ ًٍ يذ ًٍ ٥إ ٍف ىص ىٕ ى ٢ا ٤٣يه ىٔ٤ى ٌٍ١ي يَّ ٥
ةً ٦ح ىً ٨ٍ ٦إ٣ى هه ىٗ ٌٍ يؿ اً ٤٣ه
ا ٪٣ى
ىد ٍك ى ٧يٕ ى
ه ىةر ىق ٍؿ ى ٦نؽا ًإ٣ى ى ىً ٍو ًـ ا ًٞ ٍ٣ىٌ ى
ٍ
كف( )72ىك ً ٨ٍ ٦ىر ٍظ ىً ٧ذ ًه ىص ىٕ٣ ٢ى ١ي يَّ ٥
ا ٌٍ ٤٣ى ٢ىك َّ
ه ىةر ً ٣ىذ ٍك١ي ي٪وا ًً ٚ
وف ًً ٚ
ٌه
ا ٪٣ى
ٌه ىأ ى ٚىال يد ٍج ًى يؿ ى
ىً ٍأ ًدٌ١ي ًٍ ٥ث٤ى ٌٍ و ٢ىد ٍك١ي ي ٪ى
ى
كف()"73
ىك ً ٣ىذ ٍج ىذ ي٘وا ً ٨ٍ ٦ىً ٤ً ٌٍ ٚه ىك٣ى ىٕ َّ١٤ي ٍ ٥ىد ٍ
ن١ي يؿ ى
" ًإ َّف َّ
ات ىك ٍ ى
ض ىأ ٍف ىد يـ ى
ةك ً
ةف
كال ىك٣ى ًب ٍ ٨ىزا٣ى ىذة ًإ ٍف ىأ ٍ ٦ىك١ى ي
ا ٤٣ىه يً ًٍ ٧ك يَّ ٟ
ه ى٧ة ً ٨ٍ ٦ىأ ىظ وؽ ً ٨ٍ ٦ىث ٍٕ ًؽ ًق ًإ َّ ٩يه ٠ى ى
ا٣ك ى ٧ى
اُ ٍر ى
ورا () "41
ٌ٧ة ىٗ ي ٛن
ىظ ً ٤ن
٦ ٢٠ة ٚي ا١٣وف ٦كؼؿ ٟ٣
إ٩ه  ٨٧٣ا٧٣ؽهل ظٞة أف ً١وف هؾا ا١٣وف ا٣نةقٓ ا٣هةا ٢ث٦ ٢١ة ٌٚه  ٨٦أصؿاـ ق٧ةكًح،
ا٣جنؿ
.
ك٦ؼ٤وٝةت أرًٌح٦ ،كؼؿ دكؼٌؿا ػةوة ٣ؼؽ٦ذ٪ة ٩ع٨
ٞ٣ؽ ٠ة٩خ هؾق ا١ٛ٣ؿة قةاؽة ٚي اُكقةط اُكرثٌح ٚي اٞ٣ؿف ا٣كةثٓ ٔنؿ ٝجّ ٢هور ا٣سورة
اٌ٧٤ٕ٣حٞٚ ،ؽ أذجؿكا اإل٩كةف ٦ؿ٠ـ ا١٣وف ،كٔ٤ى إزؿ ا٣سورة اُكرثٌح ،دٌ٘ؿت هؾق اْ٪٣ؿة
٣ل٩كةف ثٕؽ ْ٩ؿًةت الثالس كٌ٩ود ٨كٌٗؿهٌ٣ ،٥ضٕ٤وا  ٨٦اإل٩كةف ٦وصودا ظٌٞؿا ٚي هؾا
ا١٣وف ا٣هةا ٢ا٣نةقٓ ،كًضٕ٤وا ٠ ٨٦و٠ت اُرض ٠و٠جة دةٚهة٠ ،ذٛةهح ظجح ا٣ؿ ٢٦إذا ٦ة
ٝور٩خ ثنواَئ ا٣جعةر.
كصةءت ثٕؽهة اٌٛ٣ـًةء ا٣عؽًسح ٣ذهؽـ كدٞ٪ي أ١ٚةر اٞ٣ؿ ٨ٌ٩ا٧٣ةًٌح ،كدٌٓ ثٌ ٨أًؽً٪ة ْ٩ؿة
ا٣جؽًٓ
.
أ٠سؿ ٌٔ٧٤ح كأ٠سؿ دٝح ٣هؾا ا١٣وف
كقأدؿؾ ا٣عؽًر ٣ه٧٤ٔ- ،٥ةء ا٘٣ؿبٌ٣ ، -نؿظوا ٪٣ة  ٌٙ٠دعو٣خ د ٟ٤اْ٪٣ؿة ٣ل٩كةف كأٔةدت ٣ه
قٌةدده كد٧ؿ٠ـق ا٘٣ةاي ١٤٣وف.
ًٞوؿ ٦ؤ٠ ٙ٣ذةب اْ٪٦ ٨٦ ٥٤ٕ٣ورق ا٣ضؽًؽ :كه١ؾا ثٕؽ أف ٠ةف اإل٩كةف ًٕذجؿ ٦ؼ٤وٝةن ًك٨١
٠و٠جةن ٦ذوإًةن ًؽكر ظوؿ ٩ض ٥ال مأف ٣ه ٚي ٦ضؿة دعول ٌ٤٦ 100ةر ٩ض ٥آػؿ ،أوجط اٍف ًٞوـ
ثؽكر ا٧٣نةرؾ ٚي ٦كؿظٌح ٠وٌ٩ح ٌْٔ٧ح  ،هؾا إ٣ى صة٩ت ص ٌٓ٧اُظؽاث ا١٣وٌ٩ح ثؽءان ثةالٛ٩ضةر
اٚ ٥ٌْٕ٣ىةٔؽان ٠ة٩خ ٝؽ و٧٧خ ثعٌر دك٧ط ثوصود ٦ؼ٤وٝةت كأٌح ٚي ١٦ةف ٦ة  ٨٦ا١٣وف
ا٧٣ذ٧ؽد كٚي ظٞجح  ٨٦ظٞت دةرًؼه ٢٠ .هؾق أد٣ح دعٚ ٢٧ي ٌَةدهة اإل٪ٝةع ا١٣ةٚي ث٪نوء

دىور ٠و٩ي صؽًؽ ٕ٤٣ةٚ .٥٣ةْ٪٣ؿة اٞ٣ؽً٧ح هي ٚي قجٌ ٢إٚكةح ا٧٣ضةؿ أ٦ةـ ْ٩ؿة صؽًؽة
دؿ٠ـ ٔ٤ى اإل٩كةف ثووٛه ٦ؿاٝجةن ك٦نةر٠ةن كأٌةن كدٛؿد  ٢ٕٞ٤٣كٌ٤٧ٕ٤٣ةت ا٣ؾهٌ٪ح ١٦ة٩ح
دٌةهي ١٦ة٩ح إ٣ة ٥٣ا٧٣ةدم.
إ٣نؿًٛٚ ٨ي ٔ٥٤
:
كًٞوؿ أ٩ؽرك ٠و٩وام اً٘ي أظؽ أمهؿ ٔ٧٤ةء اُ٣جٌٕح ٚي أكاا ٢اٞ٣ؿف
كّةا ٙأٌُةء دؽؿ ػٌةمٌ ٥اُق٧ةؾ ٔ٤ى أقجٌٞح ا٧٣ةء٧٠ ،ة دؽؿ أص٪عح اٌُ٣ور كراةت
اإل٩كةف ٔ٤ى أقجٌٞح ا٣هواء ،كدؽؿ أٌٔ ٨اإل٩كةف ٔ٤ى أقجٌٞح اٌ٣وء٧٠ ،ة ًؽؿ ظت االقذُالع
٪٣نأدهة
.
ا٧٤ٕ٣ي ٔ٤ى أقجٌٞح ا٣وٝةآ ،ك٧٠ة دؽؿ ا٣عٌةة ٔ٤ى أقجٌٞح اٞ٣ة٩وف اُ٣جٌٕي ا٣الزـ
كإ٪٩ي أدكةءؿ اٍف :أٚال ًؽؿ ا٣ذؽثؿ ا ٌٜ٧ٕ٣كا٣ذٌ١ٛؿ ا٣ىةٚي كا٣نضةٔح ا٧ْٕ٣ى كا٣واصت
أُْ ٥كاإلً٧ةف ا١٣جٌؿ كا٣عت ا ٌٜ٧ٕ٣أٝوؿ أٚال ًؽؿ  ٢٠أك٣ب٤ٔ ٟى ميء قةثٜ؟ ٨٦
ا٣ع٧ةٝح أف  ٨ْ٩أف أٔ ٜ٧اُ١ٚةر كإ٣واَ ٙكأُ٧ةؿ ا٣ذي ٩نةهؽهة ٚي اإل٩كةف ال دؽؿ
ٔ٤وم إ٩هة دؽؿ ٔ٤ى كصود ػةً ٜ٣ذض٤ى
.
ٔ٤ى ميء قةث .ٜإ٩هة دؽؿ ٔ٤ى أقجٌٞح كصود ٔ٢ٞ
ٚي ػجؿة أك٣ب ٟا٣ؾً ٨ال ًٌٕوف ا٣عواصـ ٚي َؿًٞٔ ٜو٣ه٪ٔ ٥ؽ ا٣جعر ٔ ٨ا ٢ٕٞ٣اُق٧ى أك
ا٣ؼة ٜ٣أُ٤ى
كًنٌؿ قذٌ ٨ٛهو - ٖ٪٠أظؽ أْٔٔ ٥جةٝؿة اٞ٣ؿف ا٣واظؽ كإ٣نؿً -٨إ٣ى ا٧٣جؽأ اإل٩كة٩ي ٣ؽل
دىؽًه ٤٣ذكةؤؿ ٔ٦ ٨جؿرات اٞ٣وؿ إف ا١٣وف ًذ٧ؽد ثٕ٧ؽؿ ا٣كؿٔح ا٪٧٣ةقت د٧ة٦ةن ٣ذٛةدم
ا٩هٌةر آػؿ ٌٞٚوؿ « إف ا٣ذٛكٌؿ ا٣وظٌؽ ا٣ؾم ٩كذٌُٓ أف ٞ٩ؽ٦ه ًكذ٪ؽ إ٣ى رأم َؿظه دًٟ
ٔة٤ٝح ٛٚي ٢٠
:
 1961ك٠ةردؿ ،1970كهو أف ه٪ةؾ ّؿكٚةن ٪ٌٕ٦ح ًؿكرًح ٣ذُور ٠ةا٪ةت ظٌح
اْ٣ؿكؼك٣ؾٟ٣
.
اُ٠واف ا ٨١٧٧٣دىورهة  ٨٣دوصؽ ٠ةا٪ةت دنةهؽ ا١٣وف إال ظٌر دذوٚؿ هؾق
٪ٌٕ٦ح ك ٨٧ً ٨٦هؾق ا٣ؼواص ٚي ٦ة ًجؽك كصود
.
ًٞذٌي كصود٩ة أف د١وف ١٤٣وف ػواص
٦ ٥ْ٩ذ٧ةق١ح ث ٢ٕٛا٣ضةذثٌح ٠ة٪٣ضوـ كا٧٣ضؿات ،كٚذؿة زٌ٪٦ح ٦ذُةك٣ح دٛ١ي ٣عؽكث دُور
ثٌو٣وصي٤ٚ .و ٠ةف ا١٣وف ًذ٧ؽد ثجٍء ٛ٦ؿط ٧٣ة ٠ة٩خ ٣ه هؾق ا٣ؼةوٌح ا٣سةٌ٩ح ُ٩ه ٠ةف قٌ٪هةر
قؿًٕةن  ٨٦صؽًؽ .ك٣و ٠ةف ًذ٧ؽد ثكؿٔح ٛ٦ؿَح ١٣ة٩خ ا٪٧٣ةَ ٜا٣ذي دـًؽ ٠سةٚذهة ٔ٨
ا٧٣ذوقٍ زًةدة ٌَٛٛح ،أك ا٣ذي د١وف قؿٔح د٧ؽدهة أ ٢ٝث ،٢ٌ٤ٞقذْ ٢دذ٧ؽد إ٣ى ٦ة ال
٩هةًح ثعٌر ال دن٧ْ٩ ٢١ةن ٦ذ٧ةق١ح .كه١ؾا ًجؽك أف ا٣عٌةة ٪١٧٦ح ال ٣نيء إال ُف ا١٣وف
آػؿ ك٩ؼ٤ه  ٨٦ذ ٟ٣إذان إ٣ى أف ػواص ا١٣وف
ًذ٧ؽد ثة٣كؿٔح ا٤ُ٧٣وثح ثةٌ٣جٍ ٣ذٛةدم ا٩هٌةر .
د٧ة٦ةن كظٌر إ٪٩ة ٨١٩ ٥٣
.
ككصود٩ةٌ٤٠ ،ه٧ة٩ ،ذٌضذةف ٣ذ٧ؽد ا١٣وف ثٕ٧ؽؿ ا٣كؿٔح ا٣عؿصح
٩كذٌُٓ أف ٩نةهؽ إ٣ةٚ ٥٣ي م ٢١آػؿ٣ ،و  ٨١٩ ٥٣ه٪ةٚ ،إف ٚي كقٓ ا٧٣ؿء أف ًٞوؿ إف دوظؽ
ػواص ا١٣وف هو ،ث٪ٕ٧ى ٦ة٩ ،ذٌضح ٦ذؿدجح ٔ٤ى كصود٩ة»
ظكت ٝوؿ قذ ٨ٌٛهوٚ ٖ٪٠إف اْ٪٣ؿة اٞ٣ؽً٧ح أوجعخ ٦ذضةكزة ،ذ ٟ٣أ٩هة ٠ة٩خ دٕذجؿ أف أم

ميء ٚي ا١٣وف ًٌٛي إ٣ى ا٣عٌةة هو  ٨٦ثةب ا٣ىؽٚح ،كأف ا١٣وف ،قواء أ٠ةف ٣ه ٪ٕ٦ى أـ
٠ ،٨١ً ٥٣ةف ٔ٤ى أم ظةؿ قٌْهؿ إ٣ى ظٌـ ا٣وصود كًضؿم ٦ضؿاق ظذى ٣و ٠ة٩خ اْ٣ؿكؼ
كا٣ؤي ٚة٣عٌةة صةءت ادٛةٝةن كهي َةراح
.
ا٣سةثذح كاُكٌ٣ح دعوؿ إ٣ى اُثؽ دكف دُور ا٣عٌةة
ٔ٤ى آٌ٣ح ا١٣وف
كاإل٩كةف كهؾا ًذُةث٦ ٓ٦ ٜة
.
أ٦ة ا٣جؽًٚ ٢هو أف ْ٪٩ؿ إ٣ى ا١٣وف ٔ٤ى أ٩ه ًكذهؽؼ ا٣عٌةة
ًٌُ٤ٔ ٜ٤ه ٠ةردؿ اق« ٥ا٧٣جؽأ اإل٩كة٩ي اٞ٣وم» ا٣ؾم ًٞوؿ إف ا١٣وف كثة٣ذة٣ي ا٣سواثخ
ا٣ضوهؿًح ا٣ذي ًذوٌ٤ٔ ٙٝهة الثؽ  ٨٦أف ً١وف ثعٌر ًك٧ط ثٞجوؿ ٦ؿاٝجٌ ٨داػ٤ح ٚي ٦ؿظ٤ح
٦ة.
إف ػواص ا٧٣ةدة٤ٔ ،ى أو٘ؿ ُ٩ةؽ كٔ٤ى ا١٣وف ٤٠ه ،دجؽك ٪٦ةقجح ٤٣عٌةة ٦الا٧ح ٦ؽهنح،
كدوصؽ ٔ٤ى ذ ٟ٣مواهؽ ٠سٌؿة ،ث ٢إف ظؽكث أد٩ى زًةدة أك ٞ٩ىةف ٚي اٌ٧١٣ح ا٣سةثذح ًضٕ٢
 ٨٦ا٣عٌةة ٚي  ٢٠ظة٣ح أ٦ؿان
٦كذعٌال
ن.
ز ٨٦ا١٣وف كًؼة٦ذه مؿَةف أقةقٌةف ٣وصود٩ة
أم ٪ٕ٦ى ً ٨١٧اقذؼالوه  ٨٦ا٣عؽًر ٔ«٨ا١٣وف» ٦ة  ٨١ً ٥٣ه٪ةؾ أظؽ كأٌةن ٣وصودق ،إ٩ه
ا٣ذكةؤؿ ا٣ؾم َؿظه كً٤ؿ ،ز ٥أردؼ ٝةاال :ك ٨١٣ا٣ؤي ًذُ٤ت ا٣عٌةة ،كا٣عٌةة أًةن ٠ةف دىور٩ة
٣هة ،دذُ٤ت ٔ٪ةوؿ ز٤ٌٞح ،كٌٔ٤٧ح إ٩ذةج ٔ٪ةوؿ ز٤ٌٞح  ٨٦ا٣هٌؽركصٌ ٨اُو٤ي دذُ٤ت اظذؿاٚةن
٩وكًةن ظؿارًةن  ،كهؾا أ٦ؿ ًذُ٤ت ثؽكرق َجؼةن ٚي ثةَ ٨ا٪٣ضً ٥كذ٘ؿؽ ٦ؽة دكةكم ٔؽة ٦ؿات
ظةوً ٢ؿب ا٣ؿٚ 10٥ٝي ٛ٩كه ٦ 9ؿات  ٨٦ا٣ك .٨ٌ٪ك١٣ ٨١٣ي ً٧ؿ ٔ٤ى ا١٣وف ٦س ٢هؾق
ا٧٣ؽة  ٨٦ا٣ـٚ ٨٦الثؽ  ٨٦أف ً١وف ٣ه ،كٞٚةن ٪٤٣كجٌح إ٣ة٦ح ،ا٦ذؽاد ٚي ا١٧٣ةف ًٞؿب ٧٦ة
ًُٕٞه اٌ٣وء ٚي ظةوً ٢ؿب ا٣ؿٚ 10٥ٝي ٛ٩كه ٦ 9ؿات  ٨٦ا٣ك٧٤ٚ .٨ٌ٪ةذا ً١وف إ٣ة٥٣
إذان ثهؾق اٌ٣ؼة٦ح؟ ُ٪٩ة ٦وصودكف ٌٚه ،إ٩ه ٤ٝت ٦ؾه٣ ٢ذىور اْ٪٣ؿة اٞ٣ؽً٧حٌٚ ،ؼة٦ح
ا١٣وف دٕذجؿ قججةن ٚي صٕ ٢ا٣عٌةة ٪١٧٦ح
كًنٌؿ صورج ٗؿً٪نةً ٨إ٣ى أف ا١٣وف ٣و  ٨١ً ٥٣ثة٣ىٛةت ا٣ذي هو ٌٔ٤هة اٍف ٧٣ة ٠ة٩خ ه٪ةؾ
ظٌةة ًٞوؿ «  :اٌٛ٣ةء ا٣نةقٓ ا٧٣وصود ٚي ا٣ك٧ةء هو مؿط أقةقي ٣وصود٩ة» .
ك ٨٦ا ٌُٙ٤٣أف ٕ٩ةً ٨ػؾالف ا٣ؽأ ٥االقةقي ٣ل٣عةد ٚي اٞ٣ؿ ٨ٌ٩ا٧٣ةًٌ-٨ا -٥٤ٕ٣هؾا
ا ٥٤ٕ٣ا٣ؾم أوجط إ٣ؽكاُ٠جؿ ٤٧٤٣عؽً٧٦ ،٨ة ًؽ٠ ٓٚهةف اإل٣عةد إ٣ى ا٣ذعضٌؿ ٔ٤ى ٔٞوؿ
مٕجه٥
.
ا٣كؽج ٧٠ة ٠ةف ً ٢ٕٛرصةؿ اٌ٪١٣كح ٓ٦

ا٣ؿكاثٍ داػ ٢ا٣ؾرة ًضت أف د١وف ٔ٤ى ٦ة هي ٌٔ٤ه ٠ي دىجط ا٣عٌةة ٪١٧٦ح
ًجٌ ٨اٌٛ٣ـًةاي ٚؿً٧ةف داًك ٌٙ٠ ٨أف اٞ٣ول ا٣ذي دؿثٍ ثٌ ٨اٌ٪٣ودؿك٩ةت كا٣جؿكدو٩ةت ٚي ٩واة
ًٞوؿ٣و أف
:
ا٣ؾرة الثؽ  ٨٦أف د١وف ظذى هي ٔ٤ى ٦ة هي ٌٔ٤ه ٧ٌ٠ة دىجط ا٣عٌةة ٪١٧٦ح
اٞ٣ول ا٪٣وكًح ٠ة٩خ أٝول ثٞؽر َ٧٦ ٌٙٛة هي ٌٔ٤ه ٣وصؽ ا٣ؽثؿكدوف ،كال دعؽ ٢٠
٦ذعوال إ٣ى دثؿكدو٩ةت أك ٩ول أز ،٢ٞك١٣ةف ا٣هٌؽركصٌ٨
ا٣هٌؽركصٌ ٨ا٧٣ودة ٚي ا١٣وف دٞؿًجةن ،
ن
َوًال ثةظذؿاؽ ا٣هٌؽركصٌٚ ٨ي ٤ٝوثهة
ٔ٪ىؿان ٩ةدران  ،كدٕؾر كصود ٩ضوـ ٠ة٣ن٧ف دٌٕل
ن
اظذؿاٝةن ثٌُبةن .ك ٨٦صهح أػؿل٣ ،و ٠ة٩خ اٞ٣ول ا٪٣وكًح إًٔ ٙثٞؽر ٤٦عوظ ٧٦ة هي ٌٔ٤ه اٍف
ا٣عٌةة
.
٧٣ة أ ٨١٦اظذؿاؽ ا٣هٌؽركصٌٞ٤ُ٦ ٨ةن  ،ك٧٣ة ٪٠خ ه٪ةؾ ٔ٪ةوؿ ز٤ٌٞح ،كثة٣ذة٣ي ٧٣ة كصؽت
ٚإذا ٠ةف دُور ا٣عٌةة٧٠ ،ة ًجؽك ٦ؿصعةن ً ،ذُ٤ت ٩ض٧ةن ٠ة٣ن٧ف ًـكد َةٝح ثٕ٧ؽؿ زةثخ َواؿ
ٌ٤٦ةرات ا٣ك٪ٕ٧ٚ ٨ٌ٪ى ذ ٟ٣أف مؽة اٞ٣ول ا٪٣وكًح ٠ةف الثؽ ٣هة  ٨٦أف د٪عىؿ ٚي ُ٩ةؽ
ا٣ك٪ٕ٧ٚ ٨ٌ٪ى ذ ٟ٣أف مؽة اٞ٣ول ا٪٣وكًح ٠ةف الثؽ ٣هة  ٨٦أف د٪عىؿ ٚي ُ٩ةؽ ًٌ٩ ٜؤةن
٦ة ٣ضٕ ٢ا٣عٌةة ٪١٧٦ح
كأًٌة ٣و دجؽ٣خ اٞ٣وا ٨ٌ٩ثعٌر ال دذو ٙٝاإل١٣ذؿكٌ٩ةت ٔ ٨اقذجٕةد ثٌٕهة ثٌٕةن ٧٣ة ثٌٞخ أم
ٌٔ٤٧ح  ٨٦اٌ٤٧ٕ٣ةت ا٧ٌ١٣ةكًح اُقةقٌح ا٣ذي ٕ٩ؿٚهة
كثٕؽ أف اقذٕؿض داًك ٨هؾا ا ٍ٧٪٣إ٣ؿًي ً٪ذهي إ٣ى أف ذً ٟ٣ؽؿ ٔ٤ى ٗةًح ٦كذهؽٚح ،ال
ٝةاال « ٧٤٠:ة ازددت دراقح ١٤٣وف كٚعىةن ٣ذٛةوٌ ٢ه٪ؽقٌح كصؽت ٦ـًؽان ٨٦
ٔ٤ى ا٣ىؽٚح،
ن
اُد٣ح ٔ٤ى أف ا١٣وف ٠ةف ًٕؿؼ ثُؿًٞح ٦ة أ٪٩ة ٝةد٦وف»

اُرض
اُرض أهٔ ٥ةٔ ٥٣ؿ٪ٚةق ،اذ دوصؽ ٌٚهة أظواؿ الدوصؽ ٚي ميء  ٨٦هؾا ا١٣وف ا٣واقٓ ،كهي
ٚي ًؼة٦ذهة (٧٠ة دجؽك ٪٣ة) الدكةكم ذرة  ٨٦هؾا ا١٣وف ا ،٥ٌْٕ٣ك٣و اف ظض٧هة ٠ةف أ ٢ٝأك
أ٠سؿ٧٦ ،ة هي ٌٔ٤ه اٍف القذعة٣خ ا٣عٌةة ٚوٝهة٤ٚ ،و أ٩هة ٠ة٩خ ٚي ظض ٥ا٧ٞ٣ؿ ٦سال؛ ثأف ٠ةف
ُٝؿهة رثٓ ُٝؿهة ا٧٣وصود ٕٚال١٣ .ة٩خ صةذثٌذهة قؽس صةذثٌذهة ا٣عةٌ٣ح ،ك٩ذٌضح ٣ؾٟ٣
الً ٨١٧أف د٧ك ٟا٧٣ةء كا٣هواء  ٨٦ظو٣هة٧٠ ،ة هي ا٣عةؿ ٚي ا٧ٞ٣ؿ ،ا٣ؾم الًوصؽ ٌٚه ٦ةء
ٌٚه كا٩ؼٛةض ا٣ضةذثٌح ٚي اُرض إ٣ى
كالًعوَه ٗالؼ هواايٝ ٌٕٙ٣ ،وة ا٣ضةذثٌح .
٦كذول صةذثٌح ا٧ٞ٣ؿ قٌذؿدت ٌٔ٤هة امذؽاد ا٣جؿكدة ٌ٣ال ظذى ًذض٧ؽ ٦ ٢٠ةٌٚهة ،كامذؽاد
٦ةٌٔ٤هة
.
ا٣عؿارة ٩هةرا ظذى ًعذؿؽ ٢٠
ك٠ؾً ٟ٣ذؿدت ٔ٤ى ٞ٩ه ظض ٥االرض إ٣ى ٦كذول ظض ٥ا٧ٞ٣ؿ أ٩هة  ٨٣د٧كٞ٦ ٟؽارا ٠جٌؿا ٨٦

ا٧٣ةء .ك٠سؿة ا٧٣ةء أ٦ؿ ًؿكرم القذ٧ؿار االٔذؽاؿ ا٧٣وق٧ي ٔ٤ى اُرض ،ك ٨٦ز ٥أَ ٜ٤أظؽ
ا٧٤ٕ٣ةء ٔ٤ى هؾق اٌ٤٧ٕ٣ح ٞ٣ت«ٔض٤ح ا٣ذوازف ا٧ٌْٕ٣ح» ك٠ؾ ٟ٣قٌؿد ٓٛا٘٣الؼ ا٣هوااي
ِ٣رض ٚي اٌٛ٣ةء زً ٥ذالمى .كًذجٓ ذ ٟ٣أف دج ٖ٤درصح ظؿارة اُرض أٝىى ٕ٦ؽ٣هة ،ز٥
ذ٠ؿق
.
د٪ؼٛي إ٣ى اد٩ى درصةدهة٤ٔ ،ى ٦ة قجٜ
كٔ٤ى ا١ٕ٣ف  ٨٦ذ ،ٟ٣اذا ٠ةف ُٝؿ االرض ًُٕٝ ٙؿهة ا٣عة٣ي ٣ذٌةٔٛخ صةذثٌذهة ا٣عةٌ٣ح؛
ذٟ٣كقٌذؿدت
كظٌ٪بؾ ً٧١٪ل ٗالٚهة ا٣ضوم ا٣ؾم هو ٔ٤ى ثٕؽ ػ٧ك٧ةاح  ٢ٌ٦إ٣ى ٦ة دكف .
ٔ٤ى هؾا أف ًـًؽ دع ٢٠ ٢٧ثووح ٦ؿثٕح  ٨٦ػ٧كح ٔنؿ رَال إ٣ى زالزٌ ٨٦ ٨ا ٌٍ٘٣ا٣ضوم،
ا٣عٌةة
.
كهو ًٍ٘ ًؤزؿ أقوأ اُزؿ ٚي
ك٣و أف اُرض دٌةٔ ٙظض٧هةٚ ،ىةرت ٦س ٢ظض ٥ا٣ن٧ف ٦سال٣ ،ج٘٤خ ٝوة ا٣ضةذثٌح ٌٚهة ٦س٢
صةذثٌذهة ا٣عةٌ٣ح ٦ةاح كػ٧كٌ٦ ٨ؿة ،كالٝذؿب ٗالٚهة ا٣هوااي ،ظذى ًىٌؿ ٪٦هة ٔ٤ى ثٕؽ
أرثٕح أٌ٦ةؿ  ،ٍٞٚثؽال  ٨٦ػ٧ك٧ةاح  ،٢ٌ٦كالرد ٓٛا ٌٍ٘٣ا٣ضوم إ٣ى ٕ٦ؽؿ َ ٨كاظؽ ٔ٤ى
ا٣عٌح كهو  ٨٦ا٪٣ةظٌح اْ٪٣ؿًح
.
 ٢٠ثووح ٦ؿثٕح .كذً ٟ٣ؤدم إ٣ى اقذعة٣ح ٩نأة اُصكةـ
ًٕ٪ي أف ًىٌؿ كزف ا٣عٌواف ا٣ؾم ًـًؽ رَال كاظؽا دعخ ا١٣سةٚح ا٣هوااٌح ا٣عةٌ٣ح ػ٧ك٧ةاح
رَ٧٠ .٢ة ًهجٍ ظض ٥اال٩كةف ظذى ًىٌؿ ٚي ظضٚ ٥ةر ٠جٌؿ ،كالقذعةؿ كصود اٚ ٢ٕٞ٣ي
اال٩كةف٩ُ ،ه الثؽ  ٢ٕٞ٤٣اال٩كة٩ي  ٨٦أ٩كضح ٔىجٌح ٠سٌؿة ٚي ا٣ضك ،٥كالًوصؽ هؾا اْ٪٣ةـ
اال اذا ٠ةف ظض ٥ا٣ضك ٥ثٞؽر .٨ٌٕ٦

 -9امدمٌل االنثربوموجىك٧ٌ٦و٩ه ا٩ه ال كصود ٧٣ضذ ٓ٧ثال دً ، ٨ك٧٠ة ًٞوؿ .د ٔى٧خ قٌ ٙا٣ؽك٣ح ٚةف اإل٣عةد" ٌ٣ف
إال دً ٨ا٤٧٣عؽًًٞ ٨وـ ٌٚه ٥ثوٌّٛح ا٣ؽً"٨
ًٞوؿ ا٤٧٣عؽ كؿ دًورا٩خ ٛ٦ذذعة ٦وقؤذه ٝىح ا٣عٌةرة ًٞوؿ(  :-كال ًـاؿ اإلٔذٞةد اٞ٣ؽً٥
ثأف ا٣ؽًّ ٨ةهؿة دٕ ٥ا٣جنؿ صٌٕ٧ة أذٞةدا ق٧ٌ٤ة كهؾق ٚي رأم ا٤ٌٛ٣كوؼ ظٌٞٞح ٨٦
ا٣عٞةا ٜا٣ذةرًؼٌح كاٛ٪٣كٌح ٚهو ال ًٌٛ١ه أف ًٕ ٨ٔ ٥٤ا٣ؽًة٩ةت ٤٠هة أ٩هة ٌ٤٦بح ثة٘٤٣و ا٣جةَ٢
ًٌ
٪ٕ٦ي ٝج ٢ذ ٟ٣ثة٧٣ن٤١ح ٚي ذادهة أٔ٪ي ٦ن٤١ح إٌٞ٣ؽة ا٣ؽًٌ٪ح ٨٦
 ٔ٤ى ظؽ زٔ٧ه ٩ُ -هظٌر ًٝؽـ ّهورهة كدكاـ كصودهة ٧ٚة أقةس هؾق ا٣ذٞول ا٣ذي ال ً٧عوهة ميء  ٨٦وؽر
اإل٩كةف ؟ ).ا٧٣ىؽر -:كؿ دًورا٩خ ٠ذةب ٝىح ا٣عٌةرة ـ 1ص 99
ٞ٣ؽ يكصؽت كدوصؽ ص٧ةٔةت ٌٗ ٨٦ؿ ٪ٚوف كٌٗ ٨٦ؿ ٔ٤وـ كٌٗ ٨٦ؿ ٤ٚكٛةت  ٨١٣ال دوصؽ ص٧ةٔح
ٌٗ ٨٦ؿ دًة٩ح ...ه٪ؿم ثؿصكوف.
ا٘٣ؿًـة ا٣ؽًٌ٪ح ٦نذؿ٠ح ثٌ ٢٠ ٨أص٪ةس ا٣جنؿًح ظذى أمؽهة ٔضٌ٧ح كأٝؿثهة إ٣ى ا٣عٌةة
ا٣عٌواٌ٩ح  .......كاالهذ٧ةـ ثة٪ٕ٧٣ى اإل٣هي هو إظؽل ا٪٣ـٔةت ا٣ؼة٣ؽة ٣ل٩كةٌ٩ح ٕ٦...ض٥
الركس.

كٝؽ أذؿٚخ ا١٣ةدجح اإل٩ضٌ٤ـًح ا٣نهٌؿة ٠ةرً ٨أر٦كذؿك٩ش -ا٣ذي دؿ٠خ ا٣ؽًؿ كا٣ؿهج٪ح كٛ٠ؿت
ثة٧٣كٌعٌح ٚ -ي ٠ذةثهة اُػٌؿ ٦كٕى ا٣جنؿًح اُز٣ي ِّ ٧٣ةذا...ثأف اإل٩كةف ٌ٣ف homo
sapiens sapiensكإ٧٩ة هو ٚ homo religiosusةإل٩كةف ٌ٣ف ظٌواف ٔة ٢ٝكإ٧٩ة إ٩كةف دً٪ي.

 -10دمٌل اممحدودًةد ٢ٌ٣أػؿ ًكذ٪ؽ إ٣ى  ٨٦ ٢٠االقذٞؿاء ا٣ذضؿًجي كاالقذؽالؿ ا٤ٕٞ٣ي(اُٞ٪٧٣ي ) ،ادكةٝة ٓ٦
اقذ٪ةد اٞ٣ؿاف ا١٣ؿً ٥إ٣ى م ٨٦ ٢١أم١ةؿ االقذؽالؿ ا٣ؾم ًكجٞه م ٨٦ ٢١أم١ةؿ االقذٞؿاء
،كًكذٌٛؽ هؾا ا٣ؽ ٨٦ ٢ٌ٣إ٣ؽًؽ  ٨٦االد٣ه ا٣ذي أكردهة ا١ٛ٧٣ؿً ٨كاٛ٣القٛح إلزجةت كصود ِّ
دٕة٣ى
ك٧ٌ٦وف هؾا ا٣ؽ ٢ٌ٣هو
زجوت ا٧٣عؽكدًح ا٣ضـاٌح ١٤٣وف ثةالقذٞؿاء ٨١٧ً :أف ٩سجخ ثةالقذٞؿاء أف ا١٣وف ٦عؽكد ٔ ٨٦ؽق
صهةت ك٪٦هة
أكال  :ا٧٣عؽكًه ا٣ـ٦ةٌ٩ه كا١٧٣ةٌ٩ح ٚ :هو ٦عؽكد ثة٣وصود ٚي ا١٧٣ةف كا٣عؿ٠ح ػالؿ
كا٣ذعوؿاُ٣جٌٕي )  ،ك ا٣ذُور(اال٩كة٩ى) ػالؿ
(
ا٣ـ٦ةف،كثة٣ذة٣ي ػةًٓ ٤٣ذٌ٘ؿ ٚي ا١٧٣ةف،
ا٣ـ٦ةف.
زةٌ٩ة  :ا٧٣عؽكدًح ا٣كججٌح ٧٠ :ة أف ظؿ٠ذه ٦عؽكد ثة٣كججٌح  ،ال ػةًٕح ٞ٣وا٦ ٨ٌ٩وًؤٌه
"ٌ٤٠ه ك٩ؤٌه "  ،كهؾق اٞ٣واٝ ٨ٌ٩ةا٧ه ٔ٤ى أقةس ا٣كججٌح ،ال دع ٜٞاُزؿ ثذع ٜٞا٣كجت ،
كدؼٛ٤ه ثذؼ ٙ٤ا٣كجت.
زة٣سة :ا٧٣عؽكدًح اٛ٣ؿدًح  :كا١٣وف ٦ؿ٠ت  ٨٦أ٩واع ًذى ٙإٚؿادهة ثة٧٣عؽكدًح ٚ،ة٪٣وع
ثة٧٣عؽكدًحاٌ٧٣الد  ،ا٧٣وت)،
(
اال٩كة٩ى ٦سال ًذ١وف  ٨٦أٚؿاد ًذى ٙكصوده ٥اٛ٣ةٔ ٢كا٘٣ةاي
ٚهو ٗ ٢ٕٚةاي ٦عؽكد. .
اال٩ذٞةؿ  ٨٦ا٧٣عؽكدًح ا٣ضـاٌح إ٣ى ا٧٣عؽكدًح اٌ٤١٣ح ١٤٣وف ثةالقذ٪جةط :ك ٨٦االقذٞؿاء
ا٣كةث ، ٜا٣ؾم ًسجخ أف ا١٣وف ٦عؽكد ٔ ٨٦ؽق صهةت(ا٧٣عؽكدًح ا٣ضـاٌح )  ٨١٧ً ،أف ٩كذ٪جٍ
أف ا١٣وف ٦عؽكد  ٢٠ ٨٦ا٣ضهةت (ا٧٣عؽكدًح اٌ٤١٣ح ) ،الف اٞ٣وؿ ثةف ا١٣وف ٦عؽكد  ٨٦صهح أك
"٠و٩ه
صهةت ٪ٌٕ٦ه ،كٌٗؿ ٦عؽكد  ٨٦صهح أك صهةت أػؿل ًُ٪وم ٔ٤ى د٪ةٝي ُٞ٪٦ي
٦عؽكد كٚى ذات ا٣وٝخ "ٜ٤ُ٦
االظذ٧ةالت اٌُٞ٪٧٣ح ٌٌٛ١٣ح إًضةد ا١٣وف ا٧٣عؽكد:
أ٦ة ٌٌٛ٠ه إًضةد هؾا ا١٣وف ا٧٣عؽكد ٚذؼٌٓ ٛ٣ؿًٌذٌ٨
هي
:
أف ٔ٤ه إًضةد ا١٣وف كصود ٦عؽكد  ،كدُ٪وم هؾق اٛ٣ؿًٌح ٔ٤ى زالزح اظذ٧ةالت
 1 - :أف ً١وف ا١٣وف ٌٗؿ ٦عؽكد "  ،" ٜ٤ُ٦كهؾا االظذ٧ةؿ ٧٠ -ة ذ٠ؿ٩ة ٚي اُٞ٪٣ح ا٣كةثٞح -
ًُ٪وم ٔ٤ى د٪ةٝي ُٞ٪٦ي ٧ٌ٦ ،و٩ه أف ً١وف ا١٣وف ٦عؽكد كٚى ذات ا٣وٝخ ٜ٤ُ٦

 2 - :كاف ا١٣وف كصؽ ثة٣ىؽٚح  ،كهؾا االظذ٧ةؿ ًذ٪ةٝي  ٓ٦ظٌٞٞح أف أ٣ىؽٚه هي ٛ٦هوـ
ا١٣وف
ذادي – ا٩كة٩ى –ال ٦ؿدجٍ ثوصود اإل٩كةفٚ -ي ظٌ ٨أف كصود اإل٩كةف دة٣ي ٪٣نةق
ٚهو آػؿ ا٧٣وصودات ٩نةق (ثٕؽ ا٣ض٧ةد كا٪٣جةت كا٣عٌواف)  ،ك٧ٌ٦وف ا٣ىؽٚح ٛ٧٠هوـ ذادي-
ا٩كة٩ى هو  ٢٠ظؽث ًعؽث دكف ٕ٦ؿٚه إ٩كةٌ٩ه ٦كجٞح ،كدكف ٝىؽ ا٩كة٩ى ،ك ٨٦هؾا
ا٣ذٕؿًً ٙذٌط ٪٣ة أف ا٣ىؽٚح هي ٝىور ٚي إٔ٧٣ؿٚه( ظؽكث ا٣عؽث دكف ٕ٦ؿٚه ٦كجٞح )،
كٝىور ٚي االرادق (ظؽكث ا ٢ٕٛ٣دكف ٝىؽ ) ٚ ،هي د٤ٔ ٢ٌ٣ى ٦عؽكدًح ا٣وصود اال٩كة٩ى،
ثأثٕةدق ا٧٣ذٕؽدة " إ٧٣ؿٌٚح كاالرادًه  "...كا٣ؼ ٜ٤كاإلًضةد ٧٠ةؿ ،كثة٣ذة٣ي ال ً ٨١٧أف د١وف
ا٣ىؽٚح  -ث٧ة هي ٝىور ٤ٔ -ه ٩نةق ا١٣وف.
اٛ٣ؿًٌح
.
كثسجوت ػُةٍ االظذ٧ةالت ا٣سالزح ا٣ذي دن ٢١اٛ٣ؿًٌح اُك٣ى ًسجخ ػُةٍ هؾق
 3 - :أف ًوصؽ ا١٣وف ا٧٣عؽكد كصود آػؿ ٦عؽكد  ،كهؾا االظذ٧ةؿ ػةًٓ ٤٣ذك٤ك(٢ا٣ؽكر)  ،ذٟ٣
أف هؾا ا٣وصود اُػؿ ا٧٣عؽكد ٛ٦ذٞؿ ٚي إًضةدق -ثع٠ ٥١و٩ه ٦عؽكد -إ٣ى كصود آػؿ  ،أ٦ة أف
ٜ٤ُ٦
.
ً١وف ٦عؽكد أًٌة كه٪ة دذك٤ك ٢ا٣عضح إ٣ى ٦ةال ٩هةًح  ،كإ٦ة أف ً١وف
اٛ٣ؿًٌح ا٣سةٌ٩ح  :أف ٔ٤ه أًضةد ا١٣وف كصود ،ٜ٤ُ٦كثة٣ذة٣ي ٌٗجي ال ٗةات ٔ ٨ظواس اإل٩كةف ،
ًذى ٙثةٛ٣ةٌٔ٤ح (ا٣ؿثوثٌح) ،كا٘٣ةاٌح (اال٣وهٌه).
إزجةت ٛ٦هوـ ا٣ذوظٌؽ (ا٣ذٕؽد وٛه ا٣وصود ا٧٣عؽكد) :كا٣وصود ا٧٣عؽكد -ا٧٣عكوسً -ذىٙ
ثة٣ذٕؽد  ،أ٦ة ا٣وصود اٚ ٜ٤ُ٧٣هو كظؽق ا٣ؾم ًذىً ٙذى ٙثة٣وظؽة ٩ُ ،ه ٣و دٕؽد ُوجط"
٦عؽكدا" ثٌ٘ؿق  ..،كثهؾا ًسجخ ٛ٦هوـ ا٣ذوظٌؽ ا٣ؾم ٧ٌ٦و٩ه إٚؿاد ا٣وصود ا-ٜ٤ُ٧٣اٌ٘٣جي -
كا٣ؾم ٔجؿ ٔ٪ه اٞ٣ؿاف ث٧ىُ٤ط اٌٞ٣وٌ٦ه٤٣ -ه دٕة٣ى.
ا٣ذعؽًؽ ا٣ذ١وً٪ي كا٣ذٌٛ٤١ى:
كهؾا ا٣وصود ا ٜ٤ُ٧٣اٌ٘٣جي ًعؽا٣وصود " ا٧٣عؽكد" ١٤٣وف د١وًٌ٪ة كدٌٌٛ٤١ة.
أكال  :ا٣ذعؽًؽ ا٣ذ١وً٪ي  :كًذ٧سٚ ٢ي أف اٞ٣وا ٨ٌ٩ا٧٣وًؤٌح(اٌ٤١٣ح كا٪٣ؤٌح )  ،ا٣ذي دٌجٍ
هي َجٞة ٧٣كذواهة اٌ٧٣ذةٌٚـًٞي– اٌ٘٣جي –
ظؿ٠ه ا٣وصود ا٣نةُ٤٣ ٢٦جٌٕح كاإل٩كةف،
م ٢١د١وً٪ي ْ٤٣هور وٛةدي  ٢ٕٛ٤٣ا (ٜ٤ُ٧٣ا٣ؾم ٔجؿ ٔ٪ه اٞ٣ؿاف ث٧ىُ٤ط ا٣ؿثوثٌح) ٚي
َجٌٌٕه
.
ٔة ٥٣ا٣نهةدة ٚ .هى َجٞة ٣هؾا ا٧٣كذول ق ٨٪إ٣هٌه كٌ٣كخ ٝوا٨ٌ٩
زةٌ٩ة:ا٣ذعؽًؽ ا٣ذٌٛ٤١ى  :كًذ٧سٚ ٢ي اٛ٧٣ةهٌ ٥كا ٥ٌٞ٣كاٞ٣وأؽ اٌ٤١٣ح ا٣ذي صةء ثهة ا٣وظي ،
كا٣ذي ً٪ج٘ي إف دٌجٍ ظؿ٠ه ا٣وصود اال٩كة٩ى" ٚؿدا كص٧ةٔه" ثةٔذجةرهة م ٢١دٌٛ٤١ى
ْ٤٣هور وٛةدي  ٢ٕٛ٤٣ا( ٜ٤ُ٧٣ا٣ؿثوثٌه ) ،كهؾا ا٣ذعؽًؽ ا٣ذٌٛ٤١ى ًكذ٪ؽ إ٣ى ا٣ذٌ٧ـ ثٌ٨
كصود (ا٣وصود ا ٜ٤ُ٧٣اٌ٘٣جي )ك٦ةهٌذه ( ال ػىةاىه )ٚ ،ةُكؿ ً ٢ٕٞ٤٣ ٨١٧أف ًؽر٠ه
ثة٣وظي
.
كًجؿهٌ٤ٔ ٨ه  ،أ٦ة ا٣سة٩ي ٚال ً ٢ٕٞ٤٣ ٨١٧أف ًذىورق إال
ا٣وصود اال٩كة٩ى ك ًؿكرة اإلً٧ةف ثةٌ٘٣ت :كَجٞة ٤٣ذعؽًؽ ا٣ذ١وً٪ي كا٣ذٌٛ٤١ى ٤٣وصود
اال٩كة٩ى ً ،ذعوؿ هؾا ا٣وصود ٦ ٨٦ضؿد ٗ ٢ٕٚةاى" ٦ضؿد دُور " إ٣ى ٗ ٢ٕٚةاى ٦عؽكد
د١وًٌ٪ة كدٌٌٛ٤١ة ث"ٜ٤ُ٦ ٢ٕٛا٣ؿثوثٌح " كٗةًح ٞ٤ُ٦ه " اال٣وهٌه" ال ًذعوؿ إ٣ى ٠ؽح إ٣ى
ِّ دٕة٣ى ثة٣ذٕجٌؿ اٞ٣ؿا٩ى ،كه٪ة دجؿز ًؿكرة اإلً٧ةف ثةٌ٘٣ت– أك ًؿكرة اٌ٧٣ذةٌٚـًٞة ثذٕجٌؿ

٠ة٤٣ " ٍ٩وصود اال٩كة٩ى ُدراؾ هؾق ا٘٣ةًح اٞ٤ُ٧٣ح(اال٣وهٌه) ،كهؾا ا ٢ٕٛ٣اٜ٤ُ٧٣
(ا٣ؿثوثٌه).
اٞ٣ؿاف كٌٕ٦ةرم االدكةؽ " اُٞ٪٧٣ي" كا٣ذُةث " ٜا٣وإٝي " ٧٠ة اقذ٪ؽ اٞ٣ؿاف ا١٣ؿًٚ ٥ي
إزجةت وعذه  ،ك٠و٩ه كظى ٪ٔ ٨٦ؽ ِّ دٕة٣ى إ٣ى ٌٕ٦ةرم االدكةؽ اُٞ٪٧٣ي ٧٠ة ٚى ٝو٣ه
ةف ًً ٪ٍ ًٔ ٨ٍ ٦ؽ ىٗ ٌٍ ًؿ ىٌ
اً ٤٣ه ٣ى ىو ىص يؽكا ًً ٚ
ٌؿا} [ا٪٣كةء] .82 :كا٣ذُةث ٜا٣وإٝي
اػ ًذ ن
ٌه ٍ
دٕة٣ى ( ىك٣ى ٍو ٠ى ى
الٚة ٠ى ًس ن
٧٠ة ٚي ٝو٣ه دٕة٣ى( أً ٥٤ٚكٌؿكا ٚي اُرض ٚذ١وف ٣ه٤ٝ ٥وب ًٕ٤ٞوف ثهة أك آذاف
ًكٕ٧وف ثهة ) (ا٣عش، )46 :ك٧ٌ٦وف اُػٌؿ ادكةؽ اٞ٣ؿاف  ٓ٦اٞ٣وا ٨ٌ٩ا٧٣وًؤٌح  ،ا٣ذي دٌجٍ
ظؿ٠ه ا٣وصود ا٣نةُ٤٣ ٢٦جٌٕح كاإل٩كةف.

 -11امدمٌل امخُنُقيا ٥ٌٞ٣ا٣ؼٌٞ٤ح ٥ٌٝ ،ا٣ىؽؽ كاُ٦ة٩ح كا٣وٚةء كٌٗؿهةً ٥ٌٝ ،ؿكرًح ٣وصود ا٧٣ضذٕ٧ةت ا٣جنؿًح،
إ٩هة  ٥ٌٝال ً١وف ثؽك٩هة ٦ضذ ،ٓ٧ك٣ؾٝ ٟ٣ةؿ ثٌٕه ٥إ٩هة ً ٦ىالط ا٧٣ضذ ٓ٧ا٣ؾم ً٧ك ٟأٚؿادق
ا٣ج٪ةء إ٩ه ثٌ٘ؿ هؾق ا ٥ٌٞ٣ال ً١وف ٔ ٥٤ظذى
.
٧٠ة ً٧ك ٟا٧٣الط ا٤٣ج٪ةت ا٣ذي ًذ١وف ٪٦هة
اصذ٧ةٌٔح دىور ٦ضذٕ٧ة ال ًؿل ثة١٣ؾب ثأقةن
.
ثأ٦ور ا٣ؽٌ٩ة ،كال ً١وف اٝذىةد ،كال د١وف ٔالٝةت
٦ؾ٦حٚ ،ة٪٣ةس ٌٚه ٤٠ه٠ ٥ؾاثوف!! (كٌ٣ف  ٨٦مؿط ا١٣ؾاب أال ًىؽؽ أثؽان  ،ث٢
ًٕؽق
كال
َّ
ُّ
ٌٔ٤ه؛ ه١ً ٢وف ٚي هؾا ا٧٣ضذ٥٤ٔ ٓ٧؟ ٠ال!
)
ًىؽؽ إذا رأل ا٣ىؽؽ ٣ه ،كً١ؾب إذا رأل ا٣ىؽؽ
ادٔى إ٩كةف ٚي هؾا ا٧٣ضذ ٓ٧أ٩ه ا٠ذن–ٙ
ٚإف ً ٨٦ؿكرات ا ٥٤ٕ٣ا٣ىؽؽ ٚي ا٣ؿكاًحٚ ،إذا َّ
ٚي ٦ؼجؿق – ظٌٞٞح ٦ةٚ ،إ٪٩ة ٩ ٨٣ىؽٝه٪٩ُ ،ة ال  ٥٤ٕ٩إف ٠ةف وةدٝةن أك ٠ةذثةن  ،ث ٢قُٓٞ٪
٣ه ك ٨٣د١وف ه٪ة٠ ٟ٣ذت كال دركس كال
ث١ؾثه إذا كصؽ٩ة أف هؾق ا٣ؽٔول دؼؽـ ٗؿًةن .
٦عةًؿات،كال ٦ؽارس كال صةٕ٦ةت.
( إف اُ ٥٦دو٣ؽ ركاٌٝح كد٧وت أثٌٞورًح ًٞوـ ا٣ؽً ٨إ٣ى صة٩ت ٦هؽهة كًىعجهة اإل٣عةد
كا٤ٛ٣كٛح إ٣ى ٝجؿهة ٛٚ ..ي ثؽاًح ا٣سٞةٚةت كا٣عٌةرات ٤٠هة دؿل ٌٔٞؽة دًٌ٪ح ٝوًح ٚإذا صةء
ا٪٣ىؿ كإذا ٩كي ا٪٣ةس ا٣عؿب ُ٣وؿ ٦ة أ ًٛ٣وق  ٨٦اُ ٨٦كا٣كالـ ازدادت زؿكده ٥كاقذجؽ٣خ
اُ٣جٞةت ا٧٣كٌُؿة ثعٌةة ا٣ضك ٥ظٌةة ا٣عواس كا ٢ٕٞ٣كظ٤خ ا٤٣ؾة كا٣ؿاظح ٦ع ٢ا١٣ؽح
كا٧٣ذةٔت كإًٛخ ا٣ؽٔح ٦ة ٚي ا٪٣ةس  ٨٦رصو٣ح كوجؿ ٔ٤ى ا١٧٣ةرق كأػٌؿا ًجؽأ ا٪٣ةس
٦ىٌؿهٚ ٥ه٥
.
ًؿدةثوف ٚي ا٣ؽً ٨كً٤ضأكف إ٣ى ٣ ٢٠ؾة ٔةص٤ح زاا٤ح ًٕذى٧وف ثهة  ٨٦قوء
ٚي ا٣جؽاًح ٠أػٌ ٢كٚي ا٪٣هةًح ٠أثٌٞور كثٕؽ داككد ًأدي أًوب كثٕؽ أًوب ًأدي قٛؿ ا٣ضةٕ٦ح
كد٪هةر ا٣عٌةرة )
ا٧٣ىؽر -:كؿ دًؿكا٩خ ٠ذةب ٝىح ا٣عٌةرة ـ 2ص 255
كا٣ؿكاٌٝح هي ا٧٣ؽرقح ا٣ذي د٪ةدم ث٧١ةؿ اُػالؽ كاإلً٧ةف كال َؿً٤٣ ٜكٕةدة إال ث٧١ةؿ
كقٌ٧خ ركاٌٝح ٩كجح إ٣ى ا٣ؿكاؽ ا٣ؾم ٠ةف ًض ٓ٧ا٣نٕؿاء ا٣ؾً ٨أقكوا هؾق ا٧٣ؽرقح
اإلً٧ةف ي
.
أ٦ة اُثٌٞورًح ٚهي ا٧٣ؽرقح ا٣ذي د١٪ؿ كصود ػة ٜ٣كد٪ةدم ثذع ٌٜٞأٝىى ٝؽر ٨٦ ٨١٧٦
ا٤٣ؾة كا٧٣ذٓ ا٣ضكؽًح ٝجٚ ٢وات اُكاف ٚهي ٦ؽرقح ٤٦عؽة د١٪ؿ اإلً٧ةف كّهؿت هؾق

ا٣عٌةرات
.
ا٧٣ؽرقح ٚي ٦ؼذ ٙ٤ا٣عٌةرات اٞ٣ؽً٧ح ك٠ةف ّهورهة ٦ؤمؿا ٞ٣ؿب ٩هةًح
 132ثذىؿؼ ( :-
ًٞوؿ اإل٦ةـ ٔجؽ ا٣ع٦ ٥ٌ٤ع٧ود رظ٧ه ِّ ٚي ٠ذةثه اإلقالـ كا ٢ٕٞ٣ص
ا٧٣ؾهت ا٣كوٚكُةاي اإل٣عةدم هو ٦ؾهت ًْهؿ داا٧ة ٚي ٔىؿ اإل٩عالؿ كٚي ا٣جٌبةت
ا٪٧٣ع٤ح كال كصود ٣ه ٚي ٔىور ا٣ضؽ كال ٚي ا٣جٌبةت ا٣ضةدة ..إف اُدب ا١٧٣نوؼ كا٧٣كؿح
اٌ٣و٩ة٩ي اٛ٣ةصؿ كا٣ذ٧ةزٌ ٢إ٣ةرًح ال كصود ٣ه ٥إال ٝؿب ٩هةًح ظٌةرة كثؽاًح ظٌةرة صؽًؽة)
اُػالؽ ٦وًؤٌح ال ذادٌح ٚهي ال دٕذ٧ؽ ٔ٤ى رٗجةت ا٣جنؿ أك ٩ـكادهٚ ٥ة٣ؼٌؿ ػٌؿ ٔ٪ؽ ا٣ىة٣ط
كاُ٣ة٣ط كا٣نؿ مؿ ٔ٪ؽ ا٣ىة٣ط كاُ٣ة٣ط ٚةُػالؽ دٕذ٧ؽ ٔ٤ى ميء ػةرج ا٣ؾه ٨ا٣جنؿم دٕذ٧ؽ
ٔ٤ى إرادة ِّ ا٣ذي ًؿًؽهة ٣هؾا إ٣ةٚ ٥٣ةُػالؽ ٣هة ٗؿًٌح ٠وٌ٩ح يًٛذؿض ٌٚهة اإلقذٞالؿ
ٔ ٨أ١ٚةر ا٣جنؿ كرٗجةده ٥كا ٥ٌٞ٣اُػالٌٝح ًٕذٞ٪هة  ٢٠إ٩كةف ثؤي أك ثٌ٘ؿ كٔي كاإلً٧ةف
ثٌٞةًة ٦س ٢أف ٤٣عٌٞٞح ٝوة أك أ٩ه الثؽ أف ً٪ذىؿ ا٣ؼٌؿ ٚي ا٪٣هةًح كأف اإلدضةق ٩عو ا٣ؼٌؿ ٠ة٨٦
ٚي إ٣ة ٥٣هؾا اإلٔذٞةد ي٦كذ٧ؽ  ٨٦مٕور ٗة٦ي ثأف إ٣ةْ٩ ٥٣ةـ أػالٝي ٗةاي
كال دوصؽ يأ٦ح  ٨٦ي
اُ ٥٦دٞوؿ أف ا١٣ؾب أ ٨٦ ٢ٌٚا٣ىؽؽ أك أف ا ٥٤ْ٣أ ٨٦ ٢ٌٚإ٣ؽؿ أك أف
ا٣ؼٌة٩ح أ ٨٦ ٢ٌٚاُ٦ة٩ح كرث٧ة ٠ةف  ٨٦ا٣ىٕت إًضةد دٕؿً٤٣ ٙؼٌؿ كا٣نؿ ً ٨١٣جؽك أف ا٣ذٕؿًٙ
ا٣ك٤٣ ٥ٌ٤ؼٌؿ هو ا ٢ٕٛ٣ا٣ؾم ًذُةث ٓ٦ ٜإرادة ِّ كًٕذٞ٪ه ص ٌٓ٧ا٣جنؿ ٚي  ٢٠ز٦ةف ك١٦ةف
ٚةٞ٣وأؽ إ٣ة٦ح ِ٣ػالؽ ال ًؼذٌ٤ٔ ٙ٤هة از٪ةف ٚي ا٣وصود كهؾا ٝ ٨٦جٌ ٢أف ٣ل٩كةف ٌٔ٪ةف
ك٪ٕ٧ٚ ٥ٚى ٩ـكؿ َ ٨٦ ٢ٛثُ ٨يأ٦ه ثال ٌٔ٪ةف ال ًٕ٪ي ػُأ اٞ٣ةٔؽة ث ٢هو اقذس٪ةء ٣كجت
ا٣ضـاٌح  ٥ٌٞ٤٣اُػالٌٝح ٚوصود
ػةص صٌ٪ي كاُ٦ؿ ٛ٩كه ًُ٪ج٤ٔ ٜى اٞ٪٣ةط ا٣ذٛىٌٌ٤ح ي
اإلقذس٪ةاةت ثهة ٞ٠ذ ٢اٞ٣ةد ٢أك ا١٣ؾب ٣لوالح ثٌ ٨ا٪٣ةس هو ْ٪٦ ٨٦ور صوا٩ي ٌ٣ف مؿا
إَالٝة ث ٢ػٌؿ كدعٌٛـ ٤٣ؼٌؿ كاػذالؼ كصهح ْ٩ؿ ا٪٣ةس ٚي ٌٌٝح صـاٌح ٠ذ ٟ٤اٌٌٞ٣ح ال ًٕ٪ي
ػُأ ا٧ٌٞ٣ح اُػالٌٝح أك ذادٌذهة ث٦ ٢٠ ٢ة ٚي اُ٦ؿ أف هؤالء اُمؼةص  ٥٣يًجٌ٣ ٨ه ٥اُ٦ؿ
كًٛ ٥٣ه٧وا ٧٣ةذا ٠ؾب هؾا ا٣نؼه أك ُ٩ه١ً ٥٣ ٥و٩وا ًٕؿٚوا أف ه٪ةؾ ٗةًح أ٠جؿ  ٨٦كراء
كًىؽؽ اُ٦ؿ ٛ٩كه ٔ٤ى أف يأ٦ح  ٨٦ي
اُ ٥٦ال دٞج ٢ثة٣ىورة إ٧٣هودة ٤٣ـكاج ك٨١٣
٠ؾثه
ي
ثٕؿؼ آػؿ ٚهؾا ال ًٕؽك إال أف ً١وف اػذالؼ أٔؿاؼ كزجةت ٪ٕٚ ٥ٌٝؽ د ٟ٤ي
اُ٦ه
ًذـاكج أٚؿادهة ي
إ٣ؿؼ ٚه٪ة  ٥٣دعؽث ػٌة٩ه ُف إً ٢١٣ؿؼ ٦ة
ال د١وف إٛ٣ح إال ثذُجٌ ٜهؾا ا٪٣وع  ٨٦ي
قٌعؽث كًٕؿؼ دُجٌٞةت إ٣ؿؼ صٌؽا ٧ٚسال ٚي ئؿؼ ٦ة دوصؽ ٧٤٠ح ٦ة يدٌٛؽ ٪ٕ٦ى ٝجٌط
كٚي ئؿؼ آػؿ ال دٌٛؽ هؾا ا٪ٕ٧٣ى ٚهؾا ال ًٕ٪ي إػذالٚة ٥ٌٞ٣ثؽهٌة كإ٧٩ة اػذالؼ أُؿاؼ
ٚة٧ٌٞ٣ح زةثذه  ٨١٣ا٣ذُجٌٞةت كأُؿاؼ كا٣نؿٔح كا٪٧٣هةج دعذ ٙ٤ثٌ ٨ي
اُ٥٦
ك٣ؾا ٣و قأ٪٣ة أم إ٩كةف ك٪٤ٝة ٣ه هٝ ٢ة٩وف اُ٦ة٩ح أك ٝة٩وف إ٣ؽا٣ح أك ٝة٩وف ا٣ذٕ ٙٛه٢
هو ٝة٩وف ق ٥ٌ٤ثٌ ٨ص ٌٓ٧ا٣جنؿ ق ٥ٌ٤ثٌ ٨ص ٌٓ٧اُٞ٣ ٥٦ةؿ ثةإلًضةب كه١ؾا ً١وف ه٪ةؾ
إص٧ةع صوا٩ي ٔ٤ى أف ا٧ٌٞ٣ح اُػالٌٝح يٞ٤ُ٦ح ًٕذٞ٪هة ا٪٣ةس صٌٕ٧ة ثؤي أك ثٌ٘ؿ كٔي
ك ٢٠إ٩كةف ًكذنٕؿ أ٩ه ي٤٦ــ أف ًٌٞف إٔٚة٣ه ٔ٤ى هؾا إٌ٧٣ةر كاإل٩كةف إ٦ة يٞ٦ج٤ٔ ٢ى
ا٣ؼٌؿ أك ا٣نؿ كه٪ة د٧ٌٝ ٨٧١ح ا٣ذ ٌٙ٤١كأ٪٩ة يٛ٤١٦وف ٔ٤ى هؾق اُرض
٦ة اٛ٣ةاؽة ٝ ٨٦ؿاءة ٠ذةب ال ٔ ٥٤أف وةظجه وةدٝةن أك ٠ؾاثةن  ،كال أقذٌُٓ أف أقذٌٕ ٨ثٌ٘ؿم
ُ٩ه هو اٍػؿ ٝؽ ً١ؾب ٔ٤ي؟ ك٦ ٢ٝس ٢ذ ٨ٔ ٟ٣ا٧٣ؽرقٌ ٨كا٧٣عةًؿً ،٨ك٦ ٢ٝس٤ه ٔ ٨ركاة

اُػجةر ٚي قةاؿ كقةا ٢اإلٔالـ ،ك٦ ٢ٝس٤ه ٔ ٨ا٣ذضةر كا٣ـراع كا٣ى٪ةع؛  ٌٙ٠دذٕة ٓ٦ ٢٦أم ٨٦
هؤالء إذا ٪٠خ ال دؽرم أوةدؽ هو أـ ٠ةذب ٧ٌٚة ًؽٌٔه  ٨٦ ٟ٣ز ٨٧ثٌةٔح أك صودة ٦عىوؿ
أك إظ١ةـ وٕ٪ح؟
ا٣ىؽؽ ٌ٣ف ٤ٌٌٚح يػ٤ي ٌٞح ٚعكت ،ث ٢هو ًؿكرة اصذ٧ةٌٔح أًٌةن  ،كٌٔ٤ه ٧٤٠ة ٠سؿ ٔؽد
ا٣ىةدٚ ٨ٌٝي ا٧٣ضذ٠ ٓ٧ةف ا٧٣ضذ ٓ٧أٝول د٧ةق١ة كأدٔى ُف دـدهؿ ٌٚه ا٤ٕ٣وـ كا٣ذٌ٪ٞح
اُػؿل ك٧٤٠ة دٛنى ا١٣ؾب ثٌ ٨ظ١ة٦ه ،ككالة أ٦ؿق،
.
كاالٝذىةد إذا ٦ة دوٚؿت مؿكَهة
َّ
٤٠هة
.
كو٪ةٔه٠ ،ةف أ٠سؿ د٧ـٝةن كأ ٢ٝدُوران ٚي د ٟ٤اُ٦ور
كزرأه
كدضةرق َّ
كٔ٧٤ةاهَّ ،
كؽكف إ٣ى ا٧٣ضذ ٓ٧ػؽ٦ح هي ً ٨٦ؿكرات كصودق ،كا١٣ؾاثوف هٕ٦ ٥ةكؿ
ٚة٣ىةدٝوف إذف يً ي
دٞوًٌه٦ ٨١٣ .ن٤١ح اُػالؽ ٚي ظٌةد٪ة ا٣ؽٌ٩وًح هؾق هي أف ا٣ىةدؽ ٝؽ ال ًضؽ صـاء وؽٝه،
ث١ً ٢وف وؽٝه قججة ٚي ػكةرة ٦ةٌ٣ح ،أك ٞٚؽاف ١٦ة٩ح اصذ٧ةٌٔح ،ثٝ ٢ؽ ًوٕٝه ظذى ٚي
ٔٞوثةت صكؽًح .
كا١٣ةذب ال ًٕةٝت داا٧ةن ٔ٤ى ٠ؾثه ،ثٝ ٢ؽ ً١وف ٠ؾثه كقٌ٤ح إ٣ى ٠كت ٦ة٣ي ،أك ٪٦ ٢ٌ٩ىت
إ٩كةف ٚة٧٣ن٤١ح إذف هي أف ا٣ؾً٨
.
اصذ٧ةٔي ،أك دٛةدم أذل صكؽم ،ك٣وال ذ٦ ٟ٣ة ٠ؾب
٦ةدًةن
.
ًٕٛ٪وف ا٧٣ضذٝ ٓ٧ؽ ًٌةركف ٦ةدًةن  ،ثٌ٧٪ة ا٣ؾًًٌ ٨ؿك٩ه ٝؽ ً٪ذٕٛوف
ٚإذا  ٨١ً ٥٣ه٪ة ٨٦ ٟ٣ػةً ٜ٣ؿل كًك٦ ٓ٧ة ً ٢ٕٛا٣جنؿ ،كإذا  ٥٣د ٨١ه٪ة ٨٦ ٟ٣دار أػؿل ًسٌت
ِّ ٌٚهة ا٧٣عك٤ٔ ٨ى إظكة٩ه  ،كًٕةٝت ا٧٣كيء ٔ٤ىإقةءده ،ك٠ةف ا١٣كت ا٧٣ةدم ٚي هؾق
ا٣عٌةة ا٣ؽٌ٩وًح هو كظؽق ا١٣كت إ٧٣ذجؿ؛ ١٣ةف ا٣ىةدٝوف اُ٪٦ةء ا٧٣وٚوف ثٕهوده ٥ه٥
إٞ٣الء  ٨١٣اًٞ ٢ٕٞ٣وؿ إف اُ٦ؿ ال
.
ا ٨ٌ٤ٛ٘٧٣ا٣ؾً ٨ال ٔ٣ ٢ٞه ،٥ك١٣ةف ا١٣ؾاثوف ا٣ؼو٩ح ه٥
ًٞوًوف ا٧٣ضذ ،ٓ٧كا٤ٛ٘٧٣وف ه٥
ً ٨١٧أف ً١وف ٠ؾ ،ٟ٣ال ً ٨١٧أف ً١وف إٞ٣الء ه ٥ا٣ؾًًٌ ٨
ا٣ؾًً ٨جٞو٩ه ٦ذ٧ةق١ةن٣ .و ٠ة٩خ هؾق ا٣عٌةة – ٣ؾ٤٠ – ٟ٣هة ٔجسةن ٦ ٨١٣ .ة ٔ ٨٦ة ٨١٧ً ٢ٝأف
ًٞج٩ ٢ذٌضح ٠هؾق؛ ُف ٌٚهة –  ٨٦ثٌ٦ ٨ة ٌٚهة – دٞوًٌةن ُه٦ ٥جؽأ دٞوـ ٌٔ٤ه ٔ٤و٪٦ة
ا٧٣ك٧ى ثذ٪ةق ٜاُ٣جٌٕح،
ا١٣وٌ٩ح ٤٠هة ،إف هؾق ا٤ٕ٣وـ ٤٠هة دٞوـ ٔ٤ى اٚذؿاض ا٧٣جؽأ
َّ
ا٧٣جؽأ ا٣ؾم ًٞوؿ إف ٝوا ٨ٌ٩اُ٣جٌٕح ال دؼذ ،ٙ٤كإ٩ه ٣ؾ ٨١٧ً ٟ٣أف دؽرس دراقح ٌٔ٧٤ح ث٢
رًةًٌح؛ ١ً ٌٙ١ٚوف هؾا ا١٣وف ٚي صة٩جه ا٧٣ةدم ٔٞالٌ٩ةن  ،كٚي صة٩جه ا٣جنؿم ٦ذ٪ةٌٝةن ٓ٦
ا٧٣جةدئ اٌ٤ٕٞ٣ح؟!
ٌٞح إف ا٪٣ةس ُٛ٦وركف ٔ٤ى أف
ا٣ؼ٤ي .
كه٪ةؾ د٪ةٝي آػؿ ًؤدم إٌ٣ه اإل٣عةد ثة٪٣كجح  ٥ٌٞ٤٣ي
هؾق اً ٥ٌٝ ٥ٌٞ٣عك ٨ثه ٥أف ً٤ذـ٦وا ثهةٚ ،هي صـء  ٨٦د١وً٪ه ٥ا٤ٕٞ٣ي ،كهً ٥نٕؿكف
٣ؾ – ٟ٣ك٦ةدا٦وا ٦عذ ٨ٌْٛثُٛؿده – ٥ثة٣كٕةدة ظًٌ ٨ىؽٝوف ا٣عؽًر كًؤدكف اُ٦ة٩ح
كً١٪سوف ٚة٤٧٣عؽ ا٣ؾم ًؿًؽ أف
.
كًوٚوف ثةٕ٣هؽ ،كًنٕؿكف ثة٣نٞةء ظٌ١ً ٨ؾثوف أك ًؼو٩وف
ًذىؿؼ ك٦ ٜٚة ًٞذٌٌه إ٣عةدق؛ ً٧ؿ ثعةالت ًنٕؿ ٌٚهة ثة٣ذ٧ـؽ ثٌ ٨كازٔه ا٣ؽاػ٤ي ،كدٌ١ٛؿق
٤ٞ٣جًٞ ٟوؿ ٣ه
.
إٞ٣ال٩ي؛ ٚجٌ٧٪ة ًٞوؿ ٣ه ا٣وازع ا٣ؽاػ٤ي :اوؽؽ ٚهؾا أرًط ٛ٪٣ك ٟكأقٕؽ
ًٛوت ٔ٣ ٌٟ٤ؾة
١ٚؿق  ٟ٪١٣:دٕذٞؽ أ٩ه ٌ٣ف كراء ا٣عٌةة  ٨٦ظٌةة ،كا٣ىؽؽ ٚي هؾق ا٣عةؿ ًٌ

ٔةص٤ح ٥ٌٛٚ ،ا٣ذٌعٌح ثهة كأ٩خ ال د٪ذْؿ أػؿل ثٕؽهة آص٤ح؟ ًٞوؿ ثٕي ً ٨٦ك٦ ٓ٧س ٢هؾق
ا٣عضح  ٨١٣ا٣وا ٓٝأ٩ه ٦ة  ٢٠ا٤٧٣عؽً٠ ٨ؾاثوف كال  ٢٠ا٧٣ؤ ٨ٌ٪٦وةدٝوف؛ ٞٚؽ ًىؽؽ ا٤٧٣عؽ
كٝؽ ً١ؾب ا٧٣ؤ .٨٦كأٝوؿ أص ٢إف هؾا ٌ٣عؽث ٨١٣ ،ا٤٧٣عؽ ظًٌ ٨ىؽؽ ًذ٪ةٝي ٞ٦ ٓ٦ذٌٌةت
٦جؽاه ،أم إ٩ه ال ًىؽؽ وؽٝةن
ًٛوت ٌٔ٤ه ٦ى٤عح إال ظًٌ ٨ذؼ٤ى– ٦ؤٝذةن – ٔ٦ ٨جؽاه أك ٔ٨
ًٌ
ٔ٤ٞه .أ٦ة ا٧٣ؤٚ ٨٦ةُ٦ؿ ثة٪٣كجح ٣ه ٔ١ف ذ ٟ٣د٧ة٦ةن ٚ ،هو ظٌ١ً ٨ؾب ً١وف ٝؽ ق ٟ٤ق٤و٠ةن
كُٛ٣ؿدهكٌٔ٤ه ٚإ٩ه ٧٤٠ة ٠سؿ
.
ًذ٪ةٝي ٦ ٓ٦جؽاه ك٤ٞٔ ٓ٦ه ،كظًٌ ٨ىؽؽ ً١وف ٦واٞٚةن ٣ه٧ة
ٔؽد ا٤٧٣عؽً ،٨كامذؽ اٝذؿاثهٞ٦ ٨٦ ٥ذٌٌةت ٦ؾهجهٚ ٥إف ا١٣ؾب ٔ٪ؽه ٥قٌـداد ال ٦عة٣ح،
٦عة٣ح
.
ك٧٤٠ة ٠سؿ ٔؽد ا٧٣ؤ ٨ٌ٪٦كامذؽ اقذ٧كة٠ه ٥ثؽً٪ه ،٥ازداد ٔؽد ا٣ىةد٪٦ ٨ٌٝه ٥ال
ًٞوؿ ثٕي ا٧٣ذعؾ ٨٦ ٨ٌٞ٣اٛ٣القٛح إ٩ه ال ٪ٕ٦ى ٤٣ك٤وؾ ا٣ؼٞ٤ي إال أف دٌعي ٦س ٢هؾق
ا٣ذٌعٌح ا٣ذي ال دؿصو ٣هة زواثةن  ،كأ ٟ٩إذا ٔ٤٧خ ا٣ؼٌؿ رصةء ا٣سواب ٧٠ة ً ٢ٕٛا٧٣ذؽً٪وف ال ً١وف
ق٤و ٟ٠هؾا ق٤و٠ةن يػ٤ي ٌٞةن ث ٢دضةرًةن  ٨١٣ .هؤالء ٦ة ٔ٧٤وا أف ا٣ذٌعٌح اٞ٤ُ٧٣ح أ٦ؿ ًذ٪ةٚى ٓ٦
ا ٢ٕٞ٣ا٣ؾم ًكٌؿ ٌٔ٤ه ا٪٣ةس ٚي ظٌةده ٥ا٣ؽٌ٩وًح ٤٠هة ،كإال ٣و ٠ة٩خ ٦س ٢هؾق ا٣ذٌعٌح ٧٦ة
ًؽٔو إٌ٣ه ا١٣ ،٢ٕٞ٣ةف أٔ ٢ٞا٪٣ةس ه ٥ا٣ؾً ٨ال ًكٕوف ٣ ٢ٌ٪٣ؾة كال ًٕ٤٧وف ٔ٤ى ادٞةء أذل،
ٔٞال ٧٤ٚةذا
ٚال ًأ٤٠وف كال ًنؿثوف كال ًذٞوف ظؿان كال ثؿدان كال ػُؿان.كإذا ٠ةف هؾا ٌٗؿ قةاٖ
ن
ا٣ؼ٤ي ٞي؟ ك٦ة اٛ٣ؿؽ ثٌ ٨هؾا ا٣ك٤وؾ كٌٗؿق  ٨٦أ٩واع ا٣ك٤وؾ؟ ٝؽ
ًكوغ ٚي ظة٣ح ا٣ك٤وؾ ي
ًٞةؿ إف اٛ٣ؿؽ هو ٦ة ذ٠ؿده أ٩خ ٛ٩ك ٟآٛ٩ةن  ٨٦أف ٚي اإل٩كةف كازٔةن داػٌ٤ةن ًؽٔوق إ٣ى
ا٣ؼ٤ي ٞي .كٞ٩وؿ :هؾق هي ا٧٣ن٤١ح.
ا٣ك٤وؾ ي
٩ ٌٙ٠و ٜٚثٌ ٨هؾا ا٣وازع ا٣ؽاػ٤ي ا٣ؾم ًؽٔو٩ة إ٣ى ١٦ةرـ اُػالؽ ،كا ٢ٕٞ٣ا٣ؾم ًؽٔو٩ة
إ٣ى دعىٌ٦ ٢ة ً٪ٕٛ٪ة كدرء ٦ة ًٌؿ٩ة؟ إ٩ه ال ظ٪ٔ ٢ؽ ا٤٧٣عؽ؛ إف إ٣عةدق ًوصت ٌٔ٤ه إ٦ة أف ً١وف
ذ٥ٌ٦
.
دأٌةن إ٣ى ٩جؾ اُػالؽ ،أك ً١وف دأٌةن إ٣ى ٩جؾ ا ،٢ٕٞ٣ك٠ال اُ٣ؿٚ ٨ٌٚي ٝىؽ اُ٦ور
ً ٌٙ٠ع ٢ا٣ؽً ٨هؾا اإلم١ةؿ؟ ًٞوؿ ا٣ؽً ٨ا٣ع ٥ٕ٩ :ٜإف اُػالؽ  ٨٦ا٣ؼٌؿ ا٣ؾم ُٚؿ ِّ ٌٔ٤ه
ٔجةدق ،ك ٨١٣هؾق اُػالؽ ٛ٩كهة دٞذٌي أف ًسةب ا٧٣عك٤ٔ ٨ى إظكة٩ه ،كًٕةٝت ا٧٣كيء
ٔ٤ى إقةءده .ك ٨١٣هؾا ال ًأدي ٚي دار ا٣ؽٌ٩ة هؾق ٧٠ة هو ٦نةهؽ ،كال ً ٨١٧إذف أف ًأدي إال
ٚي ظٌةة أػؿل ثٕؽ هؾق ا٣عٌةة ،كال ًأدي ٚي د ٟ٤ا٣عٌةة ا٣سةٌ٩ح إال إذا ٠ةف ه٪ة ٟ٣إ٣ه ٔ٥ٌ٤
ٗؽان
ٔةدؿ ظ٦ ٥٤ًٕ ،٥ٌ١ة ًٕ ٢٧ا٪٣ةس اٍف ٌ٣ضةزًه ٌٔ٤ه .
ٚة٧٣ؤ ٢٧ًٕ ٨٦ا٣ؼٌؿ ُف ِّ ُٚؿق ٔ٤ى ظجه ،كًٕ٤٧ه ُف ِّ ًسٌجه ٔ٤ى ٤ٕٚه ،كال د٪ةٝي ثٌ٨
ػٞ٤ي
.
اُ٦ؿًُ ٨ف إزةثح ا٧٣عك ٨هي ٛ٩كهة ٦جؽأ
ى
م ىآالء
ةـ ىر ًٌث ًه ىص َّ ٪ىذ ً
ةؼ ى ٦ى ٞى
ذ٠ؿ – دٕة٣ى – ٦ة أٔؽق ٕ٣جةدق ا٣ىة٣عٌٞٚ ،٨ةؿ ﴿ :ىك ً ٣ى ٨ٍ ٧ىػ ى
ةف{ }46ىً ٚجأ ًٌ
ى
ى
ةف{ً ًٚ } 49
م
ةف ىد ٍض ًؿ ىً ً
ٌه ى٧ة ىٔ ٌٍ ىً ٪
م ىآالء ىر ًٌث١ي ى٧ة يد١ى ًٌؾ ىث ً
ةف{ } 47ىذ ىك ىادة ىأ ٍ ٚى ٪و
ىر ًٌث١ي ى٧ة يد١ى ًٌؾ ىث ً
ةف{ }50ىً ٚجأ ًٌ
ةف{ }48ىً ٚجأ ًٌ
ى
ٌه ى٧ة ً٠ ٨٦ي ًٌ ٢ىً ٚ
ةف{ً ًٚ }51
ٌ٨
ة ٠ى
ةف{ }53يَّ ٦ذ ًً ١ب ى
م ىآالء ىر ًٌث١ي ى٧ة يد١ى ًٌؾ ىث ً
ه وح ىز ٍك ىص ً
ىآالء ىر ًٌث١ي ى٧ة يد١ى ًٌؾ ىث ً
ةف{ }52ىً ٚجأ ًٌ
ى
ةف{ً ًٚ }55
ٌه َّ٨
ش ىثُى ًةا ي ٪ى
ىٔ٤ى ى ي ٚيؿ و
م ىآالء ىر ًٌث١ي ى٧ة يد١ى ًٌؾ ىث ً
هة ًً ٨ٍ ٦إ ٍق ىذ ٍج ىؿ وؽ ىك ىص ى٪ى ا ٍ٣ىض َّ ٪ىذ ٌٍ ً ٨ىد و
اف{ }54ىً ٚجأ ًٌ

ى
َّ
اٍ ُ٣ؿ ً
ىً ٝ
ه ٍ ٥ىك ىال ىص ٌّن
ه َّ٨
ات
ةف{٠ }57ى ىأ َّ ٩ي
٩ف ىٍ ٝج٤ى ي
ؼ ٣ى ٍ ٥ىًٍُ ً٧سٍ ي
ةو ىؿ ي
م ىآالء ىر ًٌث١ي ى٧ة يد١ى ًٌؾ ىث ً
ةف{ }56ىً ٚجأ ًٌ
ه ًَّ ٨إ ه
ى
ةف{ ﴾ }59ا٣ؿظ59 - 49 : ٨٧
ا ٍ٣ىٌ ي
ة ٝي
وت ىكا ٍ٣ىٍ ٧ؿ ىص ي
م ىآالء ىر ًٌث١ي ى٧ة يد١ى ًٌؾ ىث ً
ةف{ } 58ىً ٚجأ ًٌ
ةف ﴾ ا٣ؿظ60 : ٨٧
ةف ًإ َّال ٍ ً
ز ٥ػذ ٥هؾا ثٞو٣ه  ﴿ :ىه ٍ ٢ىص ىـاء ٍ ً
اإل ٍظ ىك ي
اإل ٍظ ىك ً
كا٣كؤاؿ قؤاؿ اقذ١٪ةرم١ٚ ،أف اًٍح دٞوؿ :إف هؾا هو اُ٦ؿ ا٣ؾم دؽٞٔ ٥١٣و٤ٔ ٥١٣ى أ٩ه
ً٪ج٘ي أف ً١وف؛  ٌٙ١ٚدذوٕٝوف ٌٗؿق؟
ا٣ؼ٤ي ٞي هؾا هو ٚؿع ٔ ٨د ٢ٌ٣ا٪ٕ٣ةًح؛ ُف ٚعول هؾا
 ٢ٕ٣اٞ٣ةرئ ًؿل – ٧٠ة أرل – أف ا٣ؽ ٢ٌ٣ي
ظ٧ٌ١ةن
ا٣ؽ ٢ٌ٣أف ا١٣وف ٌٚه  ٨٦ا٣ذ٪ةق ٜكا٪ٕ٣ةًح ٦ة ًؽؿ ٔ٤ى أف ٣ه ٦جؽٔةن
.
كا٣ع ٥ٌ١ال ً ٢ٕٛمٌبةن ٔجسةنٔ ٨١٣ .ؽـ كصود دار آػؿة ًٞ٤ى ٌٚهة ا٧٣عك ٨زواب إظكة٩ه
اإلظ١ةـ  ٥٣أرل أظؽان ٨٧٦
.
كا٧٣كيء ٔٞةب إقةءده هو ٧٦ة ًذ٪ةٝي  ٓ٦د ٟ٤ا٣ع٧١ح كهؾا
ٝؿأت ٣ه ًؿثٍ هؾا ا٣ؿثٍ ثٌ ٨هؾً ٨ا٣ؽ٪٪١٣ ،٨ٌ٤ٌ٣ي أظكت أف ا٪٧٣ةقجح ثٌ٪ه٧ة ٧٦ة ال ًؼُبه
ا١٣ؿًٚ ٥ي هؾا ا١٣ذةب إ٣ـًـ ٔؽة آًةت دؽٔو إ٣ى
.
ا٪٣ةّؿ ا٧٣ذ ،٨ٕ٧كال قٌ٧ة ا٪٣ةّؿ ٚي اٞ٣ؿآف
ا٣ذ١ٛؿ ٚي ا١٣وف ٕ٧٣ؿٚح أف ٣ه ػةٞ٣ةن ظ٧ٌ١ةن ً٪ج٘ي أف ًٕجؽ ٌٗؿق ٧٦ة ال ًؼ ،ٜ٤كٕ٧٣ؿٚح أ٩ه
ٗةًح كٝؽ كصؽت ٚي أ٠سؿهة –
.
ثةَال كإ٧٩ة ػ ٜ٤ثة٣ع ،ٜأم  ٨٦أص٢
ً ٥٣ؼٔ ٜ٤جسةن كال ٕ٣جةن كال
ن
ٌٚهة أك ٚي قٌةٝهة – رثُةن ثٌٛ٩ ٨ي ا٣جُالف كإ٤٣ت كإ٣جر ٔ ٨ػ ٜ٤ا١٣وف ،كثٌ ٨أ٩ه ال ثؽ
كثةَال كٕ٣جةن
أف د١وف ه٪ةؾ دار آػؿة ،أم إ٩ه ٣و  ٥٣د ٨١آػؿة ١٣ةف ػ ٜ٤هؾا ا١٣وف ٤٠ه ٔجسةن
ن
ك ٨١ً ٥٣ظٞةن ؛ ُف هؾا ًذ٪ةٚى  ٓ٦اإلظ١ةـ ا٣ؾم ٌٚه ك٦ ٓ٦ة ًؽؿ ٌٔ٤ه هؾا اإلظ١ةـ ٠ ٨٦و٩ه
٦ؼ٤وٝةن ٣ؼة ٜ٣ظ. ٥ٌ١إف ا٣ؼة ٜ٣ا٣ع ٥ٌ١ال ًؼ ٜ٤ػٞ٤ةن ٌٚأ٦ؿه ٥كً٪هةه ٥زً ٥ضٕ٦ ٢ىٌؿ ا٣ؾً٨
اقذضةثوا ٣ؿق٤ه ٤٧ٕٚوا وة٣عةن ٧٠ىٌؿ ا٣ؾً ٨د٧ؿدكا ٌٔ٤ه ٥كػةًوا ٝ ٢ٕٚ ٢١ٌٚجٌط؛ ٚةٍػؿة
دٌ٣ال ٔ٤ى
إذف ًؿكرة يػ٤ي ٌٞح .دأ ٢٦هؾق اًٍةت  ..كاْ٩ؿ  ٌٙ٠صٕ٤خ اإلظ١ةـ ٚي ػِّ ٜ٤
ن
ًؿكرة كصود اٍػؿةٝ ،ةؿ – دٕة٣ى -:
ا٣ىة ً ٣ىع ً
ا٣ك ًٌٌبى ً
ةه٥
ةت ىق ىواء ٍَّ ٦ع ىٌ ي
ةت ٌأف ٍَّ ٩ض ىٕ٤ى ي
آ ٦ي٪وا ىك ىٔ ً٤٧ي وا َّ
اص ىذ ىؿ يظوا َّ
ه ٍ٠ ٥ى َّةً ٣ؾ ى
﴿ نأ ٍـ ىظ ًك ىت َّاً ٣ؾ ى
ً ٨ى
ًٍ ٨
وف{ }21ىك ىػ٤ى ىَّ ٜ
ات ىك ٍ ى
ةك ً
ف ًث ى٧ة
ىك ى ٦ى ٧يةد ي
ا ٤٣يه َّ
ض ًثة ٍ٣ىع ًٌ ٜىك ً ٣يذ ٍض ىـل ٠ي ُّ ٢ى ٍٛ ٩و
ه ٍ ٥ىقةء ى٦ة ىً ٍع١ي ي ٧ى
ا٣ك ى ٧ى
اُ ٍر ى
وف{ ﴾}22ا٣ضةزٌح 22 ، 21 :
٠ى ىك ىج ٍخ ىك يه ٍ ٥ىال يًٍْ ٤ى ي ٧ى
دأ ٌٙ٠ ٢٦رثُخ اًٍح ثٌ ٨ػ ٜ٤ا٣ك٧وات كاُرض ثة٣ع ،ٜكثٌٔ ٨ؽـ ا ،٥٤ْ٣كدأ ٌٙ٠ ٢٦رثُخ
ثةَال– أم ٔجسةن – كثٌ٦ ٨كةكاة ا٧٣عك ٨ٌ٪ثة٧٣كٌبٌ:٨
اًٍح ا٣ذةٌ٣ح ثٌٔ ٨ؽـ ػٞ٤هة
ن
ا٣ك ى٧ةء ىك ٍ ى
ه ى٧ة ىث ً
ً٠ ٨ى ى ٛيؿكا ً ٦ى٨
ض ىك ى٦ة ىث ٌٍ ى ٪ي
ةَ ن
﴿ ىك ى٦ة ىػ٤ى ٍ ٞى٪ة َّ
ً٠ ٨ى ى ٛيؿكا ى ٚىو ًٍ هً ٤َّ ٣ًٌ ٢ؾ ى
ال ىذ ً ٣ىّ ٟى َُّّ ٨اً ٣ؾ ى
اُ ٍر ى
َّ
ًًٚ ٨ي ٍ ى
ا٣ىة ً ٣ىع ً
ٌ٨
آ ٦ي٪وا ىك ىٔ ً٤٧ي وا َّ
اُ ٍر ً
ض ىأ ٍـ ىٍ ٩ض ىٕ ي ٢ا ٍ٣يَّ ٧ذ ً ٞى
ةت ٠ى ة ٍ٣يً ٍٛ ٧ك ًؽ ى
ا٪٣ة ًر{ }27ىأ ٍـ ىٍ ٩ض ىٕ يَّ ٢اً ٣ؾ ى
ً ٨ى
ةق ًإ٣ى ٌٍ ى ٟي ٦ىج ىةر هؾ ًٌ ٣ىٌ َّؽ َّث يؿكا ىآً ًةد ًه ىك ً ٣ىٌ ىذ ىؾ َّ ٠ىؿ يأ ٍك٣ي وا ٍ ى
كد
اُ ٍ٣ىج ً{
اك ى
ةب } 29ىك ىك ىه ٍج ى٪ة ً ٣ىؽ ي
ةب ىأ ى٩ـ ٍ٣ى ٪ي
٠ى ة ٍ٣يَّ ٛضة ًر{ ٠ً }28ىذ ه
ى
اب{ ﴾}30ص 30 - 27 :
يق٤ى ٌٍ ى ٧ى
ةف ً ٍٕ ٩ى ٥ا ٍ٣ىٕ ٍج يؽ ًإ َّ ٩يه أ َّك ه
 ٥ٕ٩إف أك٣ي اُ٣جةب ،أكالا ٟا٣ؾًً ٨ذ١ٛؿكف ٚي اُ٦ور كًكذؽ٣وف ثهة االقذؽالالت ا٣ىعٌعح،
ًؽٔوف إٞ٣الٌ٩ح ،كه ٨٦ ٥أثٕؽ ا٪٣ةس ٔ ٨اال٣ذـاـ ثٞ٧ذٌٌةت إٞ٣وؿ ،ه٥
ال أكالا ٟا٣ؾًَّ ٨
ا٣ؾًً ٨ذؽثؿكف ٚي ٠وف ِّ ا٧٣ؼ٤وؽ كٚي ٠ذةثه اٞ٧٣ؿكء ،كٚي آًةت ِّ ا١٣وٌ٩ح ،كآًةده

ثٞ٧ذٌٌةده
.
ا١٣الٌ٦ح؛ ٌٚى٤وف ث١ٛؿه ٥ا٧٣كذ ٥ٌٞإ٣ى ا٣ع ٜكً٤ذـ٦وف
٣هة
هؾق إ٧٣ة٩ي دذ١ؿر – ٧٠ة ٤ٝخ ٚ – ٟ٣ي آًةت ٠سٌؿة  ٨٦آًةت ا١٣ذةب إ٣ـًـٚ ،إ ٌٟ٣أ٦س٤ح :
ات ىك ى
ةك ً
وف ىٍ ٝو٣ي يه ا ٍ٣ىع ُّ ٜىك٣ى يه ا ٍ٣ي ٍ٤٧ي ٟىً ٍو ىـ
﴿ ىك يه ىو َّاً ٣ؾم ىػ٤ى ىَّ ٜ
وؿ ٠ي  ٨ى ٚىٌ١ي ي
ا٣ك ى ٧ى
اُ ٍر ى
ض ًثة ٍ٣ىع ًٌ ٜىك ىً ٍو ىـ ىً ي ٞي
ا٣ى ىو ًر ىٔة ً ٣ي ٥ا ٍ٣ى٘ ٌٍ ًت ىك َّ
ٌؿ إُ٩ةـ 73 :
ٌ ٥ا ٍ٣ىؼ ًج ي﴾
ا٣ن ى
يً ى
 ٛ٪يغ ًٚي ُّ
ةد ًة ىك يه ىو ا ٍ٣ىع ً ١ي
ه ى
ات ىك ى
ةٔ ىح ً
ةك ً
ٌ٢
ض ىك ى٦ة ىث ٌٍ ى ٪ي
ةو ىً ٛط َّ
ه ى٧ة ًإ َّال ًثة ٍ٣ىع ًٌ ٜىك ًإ َّف َّ
﴿ ىك ى٦ة ىػ٤ى ٍ ٞى٪ة َّ
ا٣ك ى
ا٣ك ى ٧ى
ٍد ىٌ هح ىٍ ٚ
اُ ٍر ى
ا٣ى ٍ ٛىط ا ٍ٣ىض ً ﴾ ٧ى
ا٣عضؿ 85 :
ه ٍ ٥ى٦ة ىػ٤ى ىَّ ٜ
ات ىك ٍ ى
ةك ً
ً ٛ٩ك ً
ه ى٧ة ًإ َّال ًثة ٍ٣ىع ًٌ ٜىك ىأ ىص و٢
ض ىك ى٦ة ىث ٌٍ ى ٪ي
﴿ ىأ ىك٣ى ٍ ٥ىً ىذ ى ١َّ ٛيؿكا ًٚي ىأ ي
ا ٤٣يه َّ
ا٣ك ى ٧ى
اُ ٍر ى
ُّ ٦ىك ٌن٧ى ىك ًإ َّف ٠ى ًسٌؿان ًٌ ٦ىَّ ٨
ه ٍ٣ ٥ى ١ى ً
ةس ًث ً ٤ىٞةء ىر ًٌث ً
كف ا٣ؿكـ 8 :
ة ٚيؿ ى﴾
اً ٪٣
ات ىك ٍ ى
ً٠ ٨ى ى ٛيؿكا ىٔ َّ٧ة يأ ً
ةك ً
٩ؾ يركا
ض ىك ى٦ة ىث ٌٍ ى ٪ي
﴿ ى٦ة ىػ٤ى ٍ ٞى٪ة َّ
ه ى٧ة ًإ َّال ًثة ٍ٣ىع ًٌ ٜىك ىأ ىص و ٦ُّ ٢ىك ٌن٧ى ىك َّاً ٣ؾ ى
ا٣ك ى ٧ى
اُ ٍر ى
وف﴾ اُظٞةؼ 3 :
يً ٍٕ ٦ؿ يً ى
ات ىك ٍ ى
ةك ً
ٌؿ ا٣ذ٘ةث3 : ٨
ض ًثة ٍ٣ىع ًٌ ٜىك ىو َّو ىر٠ي ٍ ٥ى ٚىأ ٍظ ىك ى ٨يو ىو ىر٠ي ٍ ٥ىك ًإ٣ى ٌٍ ًه ا ٍ٣ىً ٧ى ي﴾
﴿ ىػ٤ى ىَّ ٜ
ا٣ك ى ٧ى
اُ ٍر ى
ٝؽ ًٞةؿ إف هؾق ا٣عضح إ٧٩ة دى٤ط إل٩كةف ال ًؤ ٨٦ثة٣ؼة ٜ٣كً١٪ؿ كصود ا٣ؽار اٍػؿة٪٪١٣ ،ة ه٪ة
٠اله٧ة
.
ثىؽد إ٩كةف ٤٦عؽ ً١٪ؿ كصود ا٣ؼة .ٜ٣كأٝوؿ إف اًٍح ٌٚهة اُ٦ؿاف
ٚهي ٩ ٨٦ةظٌح دؼةَت ًٞ ٨٦ؿ ثوصود ا٣ؼة ٜ٣كً١٪ؿ ا٣جٕر ،ك٪١٣هة ٩ ٨٦ةظٌح أػؿل دؽؿ ٔ٤ى
أف إظ١ةـ ا٣ؼة ٜ٣ك٦ة ٌٚه  ٨٦د٪ةق ٜكٔ٪ةًح ٨٦ -ثٌ٪هة كصود  ٥ٌٝيػ٤ي ٌٞح ال دى٤ط ٦ضذٕ٧ةت
ا٪٣ةس إال ثهة – ًذ٪ةٚى ٔ ٓ٦ؽـ كصود دار آػؿة .ك ٨١٣إذا ٠ة٩خ ه٪ة ٟ٣دار آػؿة ك ٨١ً ٥٣ه٪ةٟ٣
إ٣ه مهٌؽ ٔ٤ى ا٪٣ةس ٚي هؾق ا٣عٌةة ا٣ؽٌ٩ة٠ ،ي ًضةزًهٌ٤ٔ ٥هة ٚي د ٟ٤ا٣ؽار؛ ٣ ٨١ً ٥٣هة
ا٣ؽٌ٩ة
.
ٚ ٨٦ةاؽة ث ٢وةر اُ٦ؿ ٌٚهة ٠ةُ٦ؿ ٚي هؾق ا٣عٌةة
ا٣ؼ٤ي ٌٞح ،هي  ٨٦ثٌ٨
٤ٝخ إف اٍػؿة ًؿكرة يػ٤ي ٌٞح ،ك٣و مبخ ٤ٞ٣خ ًؿكرة ٌٔ٤ٞح؛ ُف ا٧٣جةدئ ي
ا٧٣وازً ٨ا٣ذي ُٚؿ ِّ ٌٔ٤هة إٞ٣وؿ ٌٞ٣ةس اُ٦ور كدٞوً٧هةٚ ،ة٣ؾم ًذ٪ةٚى  ٓ٦اُػالؽ
ًذ٪ةٚى  ٓ٦هؾا ا ٢ٕٞ٣اُٛ٣ؿم .كإذا ٝؿر ِّ – دٕة٣ى – أ٦ؿان ٚي وٌ٘ح قؤاؿ اقذ١٪ةرم؛ ٚإ٩ه
ًؽؿ ٔ٤ى أف اُ٦ؿ ٕ٦ؿكؼ ٦ة ً٪ج٘ي أف ً١٪ؿ أك ًؼة ،ٙ٣ك٧٦ة ًؽػٚ ٢ي هؾا ٦ة ٠ةف ٕ٦ؿكٚةن
ثهؾا ا ٢ٕٞ٣اُٛ٣ؿم.
دأ ٢٦هؾق اًٍةت  ٌٙ٠ ..دكذ١٪ؿ أف ً١وف ٦ىٌؿ ا٧٣عك٧٠ ٨ٌ٪ىٌؿ ا٧٣كٌبٌ ٨قواء ثكواء ُف
ا٣ؼ٤ي ٌٞح اٌ٤ٕٞ٣ح اُٛ٣ؿًح ؛ كٌٔ٤ه ٚال ثؽ  ٨٦دار آػؿة ًكذ٥ٌٞ
هؾا ٧٦ة ًذ٪ةٚى  ٓ٦د ٟ٤ا٧٣جةدئ ي
ٌٚهة هؾا اُ٦ؿ:
ه ٍ ٥ىص ًَّ ٪
٪ؽ ىر ًٌث ً
ةت
وف{ً }33إ َّف ً ٍ٤٣يَّ ٧ذ ً ٞى
اب ٍاٍ ًػ ىؿ ًة ىأ ٍ ٠ىج يؿ ٣ى ٍو ٠ى ية٩وا ىً ٍٕ٤ى ي ٧ى
ٌ ًٔ ٨ى
اب ىك٣ى ىٕ ىؾ ي
﴿٠ى ىؾ ً ٣ى ٟا ٍ٣ىٕ ىؾ ي
َّ
اً ًٕ ٪٣
وف{ ﴾}36ا36 - 33 : ٥٤ٞ٣
 ٙىد ٍع١ي ي ٧ى
ٌ٠ ٨ى ة ٍ٣يٍ ٧ض ًؿ ً ٦ى
ٌ }34{٥ىأ ى ٚىٍ ٪ض ىٕ ي ٢ا ٍ٣يٍ ٧ك ً ٧ً ٤ى
ٌ }35{٨ى٦ة ٣ى ١ي ٍ٠ ٥ى ٌٍ ى
ًًٚ ٨ي ٍ ى
ا٣ىة ً ٣ىع ً
ض ص 28 :
اُ ٍر ً﴾
آ ٦ي٪وا ىك ىٔ ً٤٧ي وا َّ
ةت ٠ى ة ٍ٣يً ٍٛ ٧ك ًؽ ى
﴿ ىأ ٍـ ىٍ ٩ض ىٕ يَّ ٢اً ٣ؾ ى
ً ٨ى
ا٣ؼ٤ي ٌٞح؛ إ٩ه ال ١٦ةف ٚي اٌٛ٣ـًةء– كال ٚي ٌٗؿهة ٨٦
كه٪ةؾ ٦ن٤١ح أػؿل دذٕ ٜ٤ثة ٥ٌٞ٣ي
ا٣ؼ٤ه ٌٞح ،أك ا٣ض٧ةٌ٣ح أك ٌٗؿهة  ٨٦ا٥ٌٞ٣؛ ذُ ٟ٣ف ٦ضةؿ هؾق ا٤ٕ٣وـ
ا٤ٕ٣وـ اُ٣جٌٌٕح –  ٥ٌٞ٤٣ه
إ٧٩ة هو ا١٣ةا٪ةت اُ٣جٌٌٕح  ٨١٣ ،ا٪٣ةس ال ًٌٛ١هٚ ٥ي ظٌةده٧٤ٔ ٥ه ٥ثةُ٣جٌٕح ٦ه٧ة ازداد
كْٔ٥؛ إ٩هً ٥عذةصوف  ٓ٦هؾا إ٣ى ً ٥ٌٝهذؽكف ثهة ٚي ٕ٦ة٦الدهٚ ،٥إذا َّ
ظ٤خ ا٤ٕ٣وـ

اُ٣جٌٌٕح ٦ع ٢ا٣ؽً٧٠ – ٨ة ًؿًؽ ٣هة ا٤٧٣عؽًٚ ٨ي ٔىؿ٩ة– كإذا يظىؿ ا٣ع٧ٌٚ ٜة ًأدي ٔ٨
َؿً ٜهؾق ا٤ٕ٣وـ؛ ٚأ٩ى ًضؽ ا٪٣ةس د ٟ٤ا٣هؽاًح ا٣ذي هي ً ٨٦ؿكرات ظٌةده٥؟ إف ٠سٌؿان ٨٦
صواثةن
.
٦الظؽة ا٧٤ٕ٣ةءاُ٣جًٌٌٌٕٕ ٨ذؿٚوف ثهؾق ا٧٣ن٤١ح ٪١٣ه ٥ال ًعٌؿكف ٣هة
ً( ٢ٞ٪دٌ٤ؿ) ٔٔ ٨ة ٥٣اُظٌةء ا٣جؿًُة٩ي (ٌ٦ؽاكر) كهو ٤٦عؽ ٦س٤ه ٝو٣ه "  :إف اإلصةثح ٔ ٨اُقب٤ح
ا٧٣ذٕٞ٤ح ثة٣جؽاًةت كا٪٣هةًةت أ٦ؿ ػةرج– ٌُٞ٪٦ةن – ٔٞ٦ ٨ؽرة ا ٥٤ٕ٣اُ٣جٌٕي "
٪١٣ه ًٕ٤ٔ ٜ٤ى هؾا ثٞو٣ه"  :إف هؾا ٦كً ٟ٤ىٕت ٝجو٣ه٧ٚ ،ة زا٣خ ه٪ةٚ ٟ٣ضوق ٚي ظٌةة
هؾق ٞ٣ؽ ٠ذت إ٣ة ٥٣اٛ٪٣كةف ٠ةرؿ ًو٩ش(" :إ٩ه ٨٦ ٨١ً ٥٣
.
أ٩ةس ٠سٌؿً ٨ثكجت إ٩ؽاـ ا٘٣ةًح
ثٌ٦ ٨ؿًةم ا٣ؾً ٨هٚ ٥ي ا٪٣ى ٙا٣سة٩ي ٧ٔ ٨٦ؿه(٥ثٕؽ ق 35 ٨ق٪ح) أظؽ  ٥٣د٦ ٨١ن٤١ذه
ٚي ا٪٣هةًح هي اْٛ٣ؿ ثْ٪ؿة دًٌ٪ح إ٣ى ا٣عٌةة" )
ز ٨ٔ ٢ٞ٪ً ٥وعٛي ٕ٦ةوؿ – ًٞوؿ ٔ٪ه :إ٩ه اثُ ٨ظؽ اٌٛ٣ـًةاٌٌٝ – ٨و٣ه "  :إف ا ٥٤ٕ٣اُ٣جٌٕي
ٌ٣ف قٕ٤ح ٦عةًؽة أك ثؿًبح ً ٨١٧أف ًكذؼؽ٦هة ٣القذٛةدة ٪٦هة ٝوـ ال ًؿًؽكف إال أف ً١وف
و
٦ود ث ٢١ا٧٣ؿصٌٕةت كا٣ذٞةٌ٣ؽ اٞ٣ؽً٧ح...
٣ه٩ ٥ىٌت ٝ ٨٦وة ا٘٣ؿب ا٧٣ةدًح ...إ٩ه ٦ؽ٦ؿ ركظٌةن ،
كثٕؽ أف ًودم ث٪٦ ٢١ةٚكٌه ًجٞى ا٣كؤاؿ :أم ٩وع  ٨٦ا٣عٌةة د ٟ٤ا٣ذي ًٞؽ٦هة ا٥٤ٕ٣
اُ٣جٌٕي ُه٤ه؟ ٦ ...ةذا ًٞوؿ ٪٣ة ٔ ٨أٛ٩ك٪ة ك٩ ٌٙ٠عٌة؟"
زًٞ ٥وؿ " ٌ٣ :ف ه٪ة ٨٦ ٟ٣صواب صةهـ ٔ٤ى هؾا ا٣كؤاؿ"

 12دمٌل امفطرةٕ٦ة٩ي ا٣ن ٜك االثذؽاء
:
ك اُٛ٣ؿة ٘٣ػح ٦نذٞح ُٚ :٨٦ؿ ا٣نيء ُٚؿان ك دكذٕ٤ٔ ٢٧ى ٔؽة
كاالػذؿاع ك ا٣ؼٞ٤ح ك ٚي ٝة٦وس ا٘٤٣ح ( :اُٛ٣ؿة دٕ٪ي ا٣ؼٞ٤ح ا٣ذي ػٌ٤ٔ ٜ٤هة ا٧٣و٣ود
ٚي رظ ٥أ٦ه ) ك ٪ٕ٦ى االثذؽاء ك ا٣ؼ ٜ٤ه٧ة اُ٩كت ٪ٕ٧٤٣ى ا٧٣ؿاد ٚي دال٣ح اُٛ٣ؿة ٔ٤ى
كصود ِّ.
ك اُٛ٣ؿة اوُالظة هي ا٣ؼٞ٤ح ا٣ذي ػٔ ِّ ٜ٤جةدق ٌٔ٤هة كصٕ٤هُٛ٦ ٥ورًٌ٤ٔ ٨هة ،كٔ٤ى
٦عجح ا٣ؼٌؿ ك إًسةرق ك ٠ؿاهٌح ا٣نؿ كدٕٚه  ،كصٕ٤ه ٥ظٛ٪ةء ٦كذٕؽًٞ٣ ٨جوؿ ا٣ؼٌؿ ك اإلػالص
٤٣ه كا٣ذٞؿب إٌ٣ه أك اُٛ٣ؿة هي اُ٣جٌٕح ا٣ضكٌ٧ح ك اٛ٪٣كٌح ا٣ذي ًؼ ٜ٤ثهة اإل٩كةف  ،إذ ًو٣ؽ
ٚي ا٣ؽٌ٩ة ك دو٣ؽ ٕ٦ه ا٘٣ؿااـ ك اُظةقٌف ك إ٣واَ ٙإ٩هة اإل٩كةف ث٧ة هو ٝ ،ج ٢أف ًذأزؿ
ثأ١ٚةر أقؿده ك ٧٤ٕ٦ه ك ٦ضذٕ٧ه.
ٝةؿ اثٔ ٨ةمور ((  :اُٛ٣ؿة هي اْ٪٣ةـ ا٣ؾم أكصؽق ِّ ٚي ٦ ٢٠ؼ٤وؽ ،كاُٛ٣ؿة ا٣ذي دؼه
٩وع اإل٩كةف هي ٦ة ػٞ٤ه ِّ ٌٔ٤ه صكؽان
٧ٚني اإل٩كةف ثؿصٌ٤ه ُٚؿة صكؽًح،
كٔٞال،
ن
ي

ك٦عةك٣ذه أف ًذ٪ةكؿ اُمٌةء ثؿصٌ٤ه ػالؼ اُٛ٣ؿة ا٣ضكؽًح ،كاقذ٪ذةج ا٧٣كججةت  ٨٦أقجةثهة
كا٪٣ذةاش ٞ٦ ٨٦ؽ٦ةدهة ُٚؿة ٌٔ٤ٞح ،ك٦عةك٣ح اقذ٪ذةج أ٦ؿ ٌٗ ٨٦ؿ قججه ػالؼ اُٛ٣ؿة اٌ٤ٕٞ٣ح

))
ك ٝةؿ اثٌُٔ ٨ح ((  :ك ا٣ؾم ًٕذ٧ؽ ٌٔ٤ه ٚي دٛكٌؿ هؾق اْٛ٤٣ح" أم اُٛ٣ؿة " أ٩هة ا٣ؼٞ٤ح

كا٣هٌبح ا٣ذي ٚي ٛ٩ف اإل٩كةف ا٣ذي هي ٕ٦ؽة ك٦هٌبح ُف ًٌ٧ـ ثهة ٦ى٪ؤةت ِّ ،ك
ًكذؽؿ ثهة ٔ٤ى رثه كًٕؿؼ مؿاإه))
ٚإ٩ه ًنٕؿ ٚي
أف اإل٩كةف ٣و دؿؾ كذاده ،ثؽكف  ٥٤ٕ٦أك ٦ؿثيٌ ،
كد ٢ٌ٣اُٛ٣ؿة ًٕذ٧ؽ ٔ٤ى ٌ
ثأف ٣هؾا ا١٣وف ػةٞ٣ة ػٞ٤ه  ،ك١٦و٩ةن ٠و٩ه  ،ك٦جؽٔةن
أٔ٧ةؽ ٛ٩كه  ،كث٧ة أكدٔه ِّ ٚي ػٞ٤ذه ٌ
كأه٤ه
.
أثؽٔه  ،ك٦ؽثؿان دثؿق .هؾا ا٣نٕور ٩ةثٓ ُٚ ٨٦ؿده كذاده كٌ٣ف ٧٦ة دٕ٧٤ه  ٨٦كا٣ؽًه
ُ٩ه
.
ًو٣ؽ ٕ٦ه ،كً٧٪و ٕ٦ه ،كًجٞى
ٕ٦ه ال ًذٌ٘ؿ ثذٌ٘ؿ اْ٣ؿكؼ ،كال ً ٨١٧ا٩ذـأه ٛ٩ ٨٦كهٌ ،
أف ٗؿااـ اإل٩كةف ذادٌح ٣ه ال ًٚ ٨١٧ى٤هة ٔ٪ه كال دعذةج إ٣ى دٕ٥ٌ٤
صـء ال ًذضـأ ٪٦هة٧١ٚ .ة ٌ
ٚإف مٕورق
أف ٔواَ ٙاإل٩كةف كأظةقٌكه صـء  ٨٦ػٞ٤ذه كٌ٠ة٩ه ا٣جنؿل ،
ٌ
 ، ٥٤ٕ٦ك٧٠ة ٌ
كرثةن.
اُٛ٣ؿم ا٣ؾادي ًؽٕٚه داا٧ة إ٣ى اإلً٧ةف ٌ
ثأف ٣هؾا ا١٣وف ػةٞ٣ةن ك٦ؽثؿان ٌ

ٝةؿ مٌغ اإلقالـ (  :إف اإلٝؿار كاالٔذؿاؼ ثة٣ؼةُٚ ٜ٣ؿم ًؿكرم ٚي ٛ٩وس ا٪٣ةس ،كإف ٠ةف
إ٧٣ؿٚح )
.
ثٕي ا٪٣ةس ٝؽ ًعى٣ ٢ه ٦ة ًٛكؽ ُٚؿده ظذى ًعذةج إ٣ى ْ٩ؿ دعى٣ ٢ه ثه

ك ٣و اٚذؿً٪ة إ٩كة٩ةن ًو٣ؽ ٚي ا٣ىعؿاء ثٌٕؽان ٔ ٨دٕ ٥ٌ٤اُه ٢كا٧٣ضذ ،ٓ٧زي ٌ١ً ٥جؿ هؾا اإل٩كةف
رثةن كػةٞ٣ةن  ،ػٞ٤ه
ق ٨ا٣ؿمؽ ٌ ،
ٚإ٩ه ٧٠ة ًٕؿؼ ٗؿااـق كأظةقٌكهٚ ،كٌٕؿؼ ٌ
ظذى ًجٌ ٖ٤
أف ٣ه ٌ

٣كؽ صؤه  ،كإ٣ى ا٣نؿاب إلركاء ُٔنه
كأكصؽق  ٨٦إ٣ؽـ  .ك٧٠ة ًٕؿؼ ٌأ٩ه ًعذةج إ٣ى إُ٣ةـ
ٌ

ٚإ٩ه ٌٕ٣ؿؼ ٠ؾ ٨٦ ٟ٣ػالؿ
 ،كإ٣ى ا٣ض٪ف إلَٛةء مهوده  ،كٌٗؿهة  ٨٦ا٘٣ؿااـ ٚي ذادهٌ ،

إ٣ؽـ ٌأ٩ه ًجعر ثؾاده كًذكةءؿ٨٦ :
.
ثأ٩ه ثعةصح إ٣ى ػة٣ ٜ٣ؼٞ٤ه ،ك٦وصؽ ٣ه ًوصؽق ٨٦
ُٚؿده ٌ
كالثؽ أف ً١وف ٣ه ػةٞ٣ةن ػٞ٤ه
أً ٨صةء؟ كا٣ى أً ٨قٌؾهت ؟  ،ك٧٣ةذا هو ٚي هؾق ا٣ؽٌ٩ة؟
ٌ

ظةصةده كػىووةن ٔ٪ؽ ا٣نؽااؽ -ثؽكف
ك٠و٩ه كأثؽٔهٚ .هو ًؤ ٨٦ثوصود ػةً ٜ٣ذوصه إٌ٣ه ٚي
ٌ
ظةصح إ٣ى ٧٤ًٕ ٨٦ه ذ.ٟ٣

ك٧٦ة ًؽؿ ٔ٤ى دال٣ح اُٛ٣ؿة ٔ٤ى كصود ا٣ؼة٦ ٜ٣ة ً٤ي:
أكال  :كصود إ٣جودًح ك ا٣ذؽًٔ ٨جؿ دةرًغ ا٣جنؿ
الظِ ا٧٤ٕ٣ةء أف ص ٌٓ٧اُ ٥٦ا٣ذي درس ٔ٧٤ةء دةرًغ اُدًةف دةرًؼهة ادؼؾت ٕ٦جودات دذضه إٌ٣هة
كدٞؽقهة  ،ك ال ًوصؽ ىٔ٤ى ى اإلَالؽ ٚي أم ٔىؿ  ٨٦إ٣ىور  ،ك ال ٚي أم أ٦ح  ٨٦اُ٥٦
َّ

ثةَال ٚه٪ةؾ ادضةق ُٚؿم ًإ٣ى ى أف ً١وف ه٪ةؾ
ةف أك
ن
٦ضذ ٓ٧ثال دً ٨ك ال ثال إ٣ه ٕ٦جود  ،ظٞةن ٠ى ى
دً ، ٨ك إ٣ه ٕ٦جود ظذى ٝةؿ ثٌٕهٞ٣ (( :٥ؽ كصؽت كدوصؽ ص٧ةٔةت إ٩كةٌ٩ح ٌٗ ٨٦ؿ ٔ٤وـ
ك٪ٚوف ك٤ٚكٛةت  ٥٣ ،دوصؽ ص٧ةٔح ثٌ٘ؿ دًة٩ح)) ٚة٣نٕور اُٛ٣ؿم ثوصود ػة٦ ٜ٣ؽثؿ ٣هؾا
ا١٣وف مٕور ٦نذؿؾ ثٌ ٨ص ٌٓ٧ا٪٣ةس ٘٦ؿكس ٚي اٛ٪٣وسًٞ ،وـ ٚي ٛ٩ف ا ٢ُٛ٣ا٣ىٌ٘ؿ،ك
اإل٩كةف ا٣جؽااي كاإل٩كةف ا٧٣ذعٌؿ ،كا٣ضةه ٢كإ٣ة ٥٣كا٣جةظر كا٤ٌٛ٣كوؼ ٢٠ ،هؤالء
أٛ٩كه٥
.
ًنٕؿكف ثنٕور ٦نذؿؾ ال ًكذٌُٕوف دٕٚه ٔ٨

زةٌ٩ة  :اال٣ذضةء إ٣ى ِّ ٔ٪ؽ ا٣نؽااؽ ٚة٣نؽااؽ دىٛي صوهؿ اُٛ٣ؿة
أف ُٚؿًح اإلً٧ةف ثة ٌ٤٣ه ال دٕ٪ي ثةٌ٣ؿكرة أف ً١وف اإل٩كةف ٦ذوصهةن إ٣ى ا ٌ٤٣ه
 ٨٦ا٤ٕ٧٣وـ ٌ
داا٧ةن ٤٦ذٛذةن إٌ٣ه ٦ؿد١ـان ٌإًةق ٚي ص ٌٓ٧ظةالده كآك٩ح ظٌةده اٌ٣وٌ٦ح  ،إذ رب ٔوا ٢٦دذكجت ٚي

إػٛةء هؾا اإلظكةس ٚي ػجةًة اٛ٪٣ف كظ٪ةًةهة كد ٨٦ ٓ٪٧دضٌ٤ه  ،كّهورق ٔ٤ى قُط ا٣ؾه٨

أ٦ة ٔ٪ؽ ٦ة ًؿد ٓٛذ ٟ٣ا٣عضةب ا٧٣ة ٨ٔ ٓ٩اُٛ٣ؿة ٚةإل٩كةف
 ،كٚي ٦ضةؿ ا٣ؤي كا٣نٕور.ك ٌ

ًك٩ ٓ٧ؽاء ُٚؿده ثوًوح.

ك اإل٩كةف إذا كٚ ٓٝي ٦ع٪ح مؽًؽة ال ًجٞى ٚي ّ٪ه رصةء إ٧٣ةك٩ح  ٨٦أظؽ ٚ ،هو ثأو٢
ا٧٣ؽثؿ
.
ػٞ٤ذه ًذٌؿع إ٣ى ً ٨٦ؼ٤ىه ٪٦هة  ،ك٦ة ذاؾ إال مهةدة اُٛ٣ؿة ثةالٚذٞةر إ٣ى ا٣ىةٓ٩
ك  ٨٦أكًط اُد٣ح ٔ٤ى ُٚؿًح إ٧٣ؿٚح ثة٤٣ه ٔـ كص ٢كاإلً٧ةف ثوصودق ذ ٟ٣ا٣ؽا ٓٚاٞ٣وم
ا٣ؾم يً٤ضئ اإل٩كةف ٔ٪ؽ ا٧٣ىةات كا٧٣ؼةَؿ إ٣ى ٩ؽاء ِّ دٕة٣ى  ،كاالقذ٘ةزح ثه ٠ةا٪ةن ٠ ٨٦ةف

ذ ٟ٣اإل٩كةف ٦ؤ٪٦ةن أك ٌٗؿ ٦ؤ٨٦

ٛٚي ا٣نؽة دجؽك ُٚؿة ا٪٣ةس صٌٕ٧ةن ٧٠ة هي ٚي أو٤هة ا٣ؾم ػٞ٤هة ِّ ٌٔ٤ه  ،كٔ٪ؽ٦ة د٧ؿ
ا٧٣ع٪ح كدأدي إ٣ةٌٚح كا٧ٕ٪٣ح ًٕودكف إ٣ى ٦ؼةٛ٣ح ُٚؿده ٨٦ ٥صؽًؽ ،كً٪ؽر أف ال ًؾ٠ؿ
إ٩كةف أ٦س٤ح  ٨٦ظٌةده ٔةش ٌٚهة هؾا ا٪ٕ٧٣ى ٝةؿ دٕة٣ى ﴿ :ىك ًإ ىذا ىَّ ٦ك١ي ي ٥ٱُّ ٌُّ ٍ٣ؿ ًٚى ٱ ٍ٣ىج ٍع ًؿ ىً َّ٢
ورا﴾ .
ةف ً
ٱإل ٍ ٩ىك ي
ةق ى٤ٚى َّ٧ة ىَّ ٩ض ٰػ١ي ًٍ ٥إ٣ى ى ٱ ٍ٣ىج ٌؿ ىأ ٍٔ ىؿ ًٍ يذ ٍ ٥ىك٠ى ى
ى ٨٦ىد ٍؽ ئ ى
ػةف ٠ى ي ٛن
وف ًإال ًإ ًَّ ي

ك٠سٌؿان ٦ة د١٪ن ٙا٣عضت ٔ ٨اُٛ٣ؿة ٚ ،ذـكؿ ٔ٪هة ا٘٣نةكة ا٣ذي را٩خ ٌٔ٤هة ٔ٪ؽ٦ة دىةب
ثنؽة  ،أك دٚ ٓٞي ٦أزؽ ال دضؽ ٌٚه  ٨٦ا٣جنؿ ٔو٩ةن  ،كدٞٛؽ أقجةب ا٪٣ضةة ٤٦ ٨٦ ٥١ٚ ،عؽ

ٌ٣ؿ ٩ـؿ ثه ٝةؿ
رثه ك رصٓ إٌ٣ه ٔ٪ؽ٦ة أظٌُخ ثه مؽة  ،ك٦ ٨٦ ٥٠نؿؾ أػ٤ه دً٪ه ٤٣ه
ٌ
ٔؿؼ ٌ

ٔةوٙ
دٕة٣ى  ﴿ :ظذى إذا ٪٠ذٚ ٥ي ا ٟ٤ٛ٣كصؿً ٨ثه ٥ثؿًط ٌَجح كٚؿظوا ثهة صةءدهة رًط
ه
٣ب ٨أ٩ضٌذ٪ة ٨٦
كصةءه ٥ا٧٣وج ١٦ ٢٠ ٨٦ةف كّ٪وا أ٩ه ٥أظٌٍ ثه ٥دٔوا ِّ ٦ؼ٤ىٌ٣ ٨ه ا٣ؽًً ٨
َّ
١٪٣و ٨٦ ٨٩ا٣نة٠ؿً﴾ ٨
هؾق
رثه٪ٔ ٥ؽ٦ة أوةب َةاؿده ٥ػٚ ، ٢٤أػؾت دهذـ
ك ٝؽ ق٪ٕ٧ة  ٌٙ٠رصٓ ر٠ةب َةاؿة ٦ة إ٣ى ٌ

كد ، ٢ٌ٧كدذأرصط ٚي اٌٛ٣ةء  ،كاٌُ٣ةر ال ً ٨٦ ٟ٤٧أ٦ؿق مٌبةن
ٌٚال ٔ ٨ا٣ؿ٠ةب  ،ه٪ةؾ اػذٛى
ن
ثة٣ؽٔةء  ،كرٗجخ ا٤ٞ٣وب إ٣ى رثهة ثىؽؽ كإػالص  ،كً ٥٣ج٤٣ ٜنؿؾ
كًضخ اُ٣ك٪ح
اإل٣عةد ،
ٌ
ٌ
ا٣ؿهٌت
.
كاإل٣عةد كصود ٚي ٦س ٢هؾا ا٧٣وٙٝ

ك ٝؽ ٝؿأ٩ة ٦ة ٩نؿده ٦ض٤ح ( ا٧٣ؼذةر) ا٧٣ذؿص٧ح ٔ٦ ٨ض٤ح ( رًػػؽر داًضكخ ) ٞ٦ة٣ح أًةـ ا٣عػػػؿب
٣نةب  ٨٦ص٪ود اْ٧٣الت ً -وـ ٠ة٩خ اْ٧٣الت كا٣هجوط ثهػة مٌبة صؽًؽأً -ؿكم ٝىذػػه ٌٞٚوؿ
 :إ٩ه ٩نػػػأ ٚي ثٌخ ٌ٣ف ٌٚه ً ٨٦ؾ٠ػػػػؿ ِّ أك ًى٤ي  ،كدرس ٚي ٦ؽارس ٌ٣ف ٌٚهة دركس
٤٣ؽً ، ٨كال ٦ؽرس ٦ذؽً٩ ، ٨نأ ٩نأة ٔ٧٤ةٌ٩ح ٦ةدًح  ،أم ٦س٩ ٢نأة ا٣عٌوا٩ةت ا٣ذي ال دٕؿؼ إال
اُ ٢٠كا٣نؿب كا١٪٣ةح  ،ك٪١٣ه ٧٣ة هجٍ أكؿ ٦ؿة  ،كرأل ٛ٩كه قةُٝن ة ٚي اٌٛ٣ةء ٝج ٢أف

دٛ٪ذط ا٤ْ٧٣ح صًٕٞ ٢وؿ ً :ة ِّ ً ،ة رب  ..كًؽٔو ٤ٝ ٨٦جه  ،كهو ًذٕضت  ٨٦أً ٨صةق هؾا
اإلً٧ةف ؟
٣و ٪٠خ ٚي وعؿاء ككٕٝخ ٚي ظٛؿة ك أوجعخ ٚي ظٛؿة ك أوجعخ د٪ةدم ك دكذٌ٘ر ك دُ٤ت
ا٪٣ضؽة  ٨٧٣ ،قذ٪ةدم ؟؟ قذجؽأ ثأه ٟ٤ز ٥أوؽٝةا ٟز ٥أم مؼه ً٪١٧ه ٦كةٔؽد ٟكه٥
صٌٕ٧ةن ٌٗؿ ٦وصودًٚ ٨ي هؾق ا٣ىعؿاء  ،ك ٚ ٨١٣ي ا٪٣هةًح قذٕود ُٛ٣ؿد٣ ٟذ٪ةدم ًة ِّ ك
دكذٌ٘ر ثه  ،قواء ٪٠خ ٦ؤ٪٦ةن ثه أـ ال
ثأف اإلً٧ةف كٌ٣ؽ ا٣ؼوؼ كا٣ؿهجح
ك ال ًىط ٪٣ة أف ٩كذ٪ذش  ٨٦دوصه ا٣جنؿ إ٣ى ا ٌ٤٣ه ٚي ا٣نؽااؽ ٌ
 ٨٦اُ٣جٌٕح ا٘٣ةًجح ٧٠ة ًؽٔي ا٧٣الظؽة ث ٢ا٣ؼوؼ ٦ضؿد كقٌ٤ح د١ن ٙاُ٘٣ةء ٔ ٨ذٟ٣
اإلً٧ةف ا٘٧٣ؿكس ٚي أٔ٧ةؽ ا٣جنؿ  ،ا٧٣ودكع ٚي اُٛ٣ؿة ك٠ؾ ٟ٣د١وف ُٚؿة اإلً٧ةف ثة ٌ٤٣ه ك
ا٣ذؽً ٨ك ظت ا٣ض٧ةؿ كا٠ذ٪ةز ا٣سؿكة كَ٤ت ا ٥٤ٕ٣رٌٗ ٥أ٩هة يأ٦ور ٦ضجو٣ح ُٚ ٓ٦ؿد٪ة كٕ٦ضو٩ح
دذٛذط كال دجؿز ٚي  ٢٠اُكٝةت كاْ٣ؿكؼ  ،كال دذض ٌ٤ى ٚي ٔة٥٣
 ٓ٦ػٞ٤ذ٪ة ٚهي ال دْهؿ كال
ٌ
كصود٩ة
.
دذهٌأ اْ٣ؿكؼ ا٪٧٣ةقجح ٣هة ٚي
ا٣ؾهٚ ٨ي  ٢٠اُز٪٦ح كاُظواؿ ٦ة ٥٣
ٌ
زة٣سة  :ا٣ذكةؤالت اُٛ٣ؿًح ٔ ٨ا٣وصود:
ه٪ةؾ أقب٤ح دؽكر ٚي ذه ٨اإل٩كةف ك د٤ط ٔ٤ى اإل٩كةف ٚي داػ٤ه ال ًكذٌُٓ دٕٚهة ٔ ٨أو٢
ا٣وصود ك ٩هةًذه كقججه ،كٔ ٨ا٧٣وت كأقؿارق ،كٔ ٨ا٣ؿكح كأقؿارهة ٧٦ة ًؽؿ ٔ٤ى كصود ُٚؿة
كا٣وصود
.
٠ةٌٚح ٚي اٛ٪٣وس دجؿز هؾق اُقب٤ح ٔ ٨اإل٣ه
راثٕة  :اظذٌةج اٛ٪٣ف إ٣ى ٝوة ٦ؽثؿة
ال رًت أف  ٢٠إ٩كةف ًنٕؿ ٚي ٝؿارة ٛ٩كه ثةٚذٞةر كظةصح إ٣ى إ٣ه ٝةدر ٦ؽثؿً ،ؿ ٓٚإٌ٣ه ظةصةده،
كًك٪ؽ إٌ٣ه أ٦ورق ،كهؾا ا٣نٕور ٩ةمئ ٔ ٨اٞ٪٣ه كإ٣ضـ ا٣ؾادي ٚي أٛ٩ك٪ة ،كإ٣ةصـ ًٛذٞؿ
ً٤٧١ه
.
أثؽان إ٣ى ٪ًٌٕ ٨٦ه ،كا٪٣ةٝه داا٧ةن ًعذةج إ٣ى ٨٦
أ٪٩ة ٩نٕؿ ثوصود ا٣ؿكح ٪ٌٚة ٪ٚعؿص ٌٔ٤هة دكف أف ٩نٕؿ ثهة ثإظؽل ا٣عواس اْ٣ةهؿة ك ٚي
أٛ٩ك٪ة ٩نٕؿ ثةٕ٣واَ ٙك ا٣وصؽاٌ٩ةت ٠ ،ة٣عت كا٣ج٘ي كا٣ؿٗجح كا١٣ؿق ٧ٚ ،ة ا٣ؽ٤ٔ ٢ٌ٣ى
دٌ٣ال أ٠سؿ  ٨٦أ٪٩ة ٩نٕؿ
كصودهة ٪ٌٚة كهي ٦ذ٘٤٘٤ح ٚي داػ٪٤ة ه٩ ٢كذٌُٓ أف ٌ٤ٔ ٥ٌٞ٩هة
ن
ثهة كهي ظ ٜال مٌٚ ٟه ٠ؾ ٟ٣ظةصح اٛ٪٣ف إ٣ى ٝوة ٦ؽثؿة ؟!!
ٚإف ٣ .. ٢ٌٝو ٠ة٩خ ٕ٦ؿٚح ِّ ُٚؿًح ٧٣ة أ١٩ؿهة أظؽ
ك ا٣ضواب  ٨٦كصهٌ:٨
ا٣وصه اُكؿ  :أف اإلٝؿار ثة٣ؼة ٜ٣ك٧٠ة٣ه ً١وف ُٚؿًةن ًؿكرًةى ٚي ظ ٨٦ ٜق٧٤خ ُٚؿده ،كإف

٠ةف  ٓ٦ذ ٟ٣دٞوـ ٌٔ٤ه اُد٣ح ا١٣سٌؿة  ،ك ٝؽ ًعذةج إ٣ى اُد٣ح ٌٔ٤ه ٠سٌؿ  ٨٦ا٪٣ةس ٔ٪ؽ دٌ٘ؿ
اُٛ٣ؿة ك ٦ة ًعىً ٨٦ ٢الؿ أك ا٩عؿاؼ ٚي هؾق اُٛ٣ؿة أ٦ؿ َةرئ ٔ٤ى هؾق اُٛ٣ؿة
ا٣ك٧ٌ٤ح ٚةإل٩كةف ٝؽ دعٌٍ ثه ٦ؤزؿات ٠سٌؿة دضٕ٤ه ً٪عؿؼ ٔ ٨إ٧٣جود ا٣ع ٜك ا٣جنؿ صٌٕ٧ة
ٚي  ٢٠إ٣ىور دضؽهً ٥جعسوف ٔ ٨ا٣ه ًٕجؽك٩ه ك هؾا اقذضةثح ٪٣ؽاء ٦ؿد١ـ ك٦وصود ٚي
داػ٤ه ٥كهؾا ًٛكؿ ادؼةذ ً ٥٣ ٨٦ى٤ه٪٦ ٥هش كاًط ٔ ٨ا٣ؼة ٜ٣ثة٣هح  ٢٠ ٨٦وٙ٪
ًٕجؽك٩ه.٥
٦ؿ ا٣ذةرًغ ٞ٦ةر٩ح ٨٦ ٓ٦
ا٣وصه ا٣سة٩ي  :أف  ٨٦أزؿ ٔ٪ه إ١٩ةر ا٣ؼةٚ ٜ٣ي ا٣جنؿ ٤ٌ٤ٝوف صؽان ٔ٤ى ٌ
ٝك٨ٌ٧
:
ًسجخ كصودق  ،ك هؾق ا٤ٞ٣ح ٔ٤ى

أظؽه٧ة ٝ :ك١٪ً ٥ؿ كصود ِّ ّةهؿان  ٓ٦ ، ٍٞٚإً٧ة٩ه ثؼالؼ ذٚ ٟ٣ي ٝؿارة ٤ٝجه ك أمهؿ
هؤالء ٚ :ؿٔوف ٦وقى كأ٦سة٣ه.

ه ٍّ ٥ي ٧ ٍ٤ةن ىك ئ٤ي ٌوان ﴾
 ٛ٩يك ي
ٱق ىذ ٌٍ ى ٞىٍ ٪ذ ى
ٝةؿ ِّ دٕة٣ى ٚي ظٞه ﴿ : ٥ىك ىص ىع يؽكاٍ ًث ى
هة ىأ ي
هة ىك ٍ
ا٣سة٩ي ٝ :ك ٥آػؿ هو ٚي ا٣عٌٞٞح ٕ٦ذؿؼ ثوصود وة٦ ٓ٩ؽثؿ ػةّ ٜ٣ةهؿان كثةَ٪ةن ٌٗ ،ؿ أ٩ه
ًعٌ ٢ذ ٟ٣إ٣ى اُ٣جٌٕح أك ٌٗؿهة٧٦ ،ة ًؽؿ ٔ٤ى كصود ٔ٤وـ أكٌ٣ح ُٚؿًح ٦نوثح ثة٧٣ؤزؿات
ا٣ؼةرصٌح.
ٚإف ٣ : ٢ٌٝو ٠ةف ا٣ذوصه إ٣ى ِّ أ٦ؿان ُٚؿًةن ٧٣ة ٔجؽ ا٪٣ةس ٚي ٦ؼذ ٙ٤إ٣ىور آ٣هح مذى ؟؟
ٕجؽ ٛ٩كه ُم ٕ٦جود آػؿ ٌ٣نجٓ ٚي
ك ا٣ضواب  :أف اإل٩كةف إذا ً ٥٣هذؽ إ٣ى ِّ دٕة٣ى ٚإ٩ه يً ًٌ
ذ٩ ٟ٣ه٧ذه إ٣ى ا٣ذؽً ، ٨كذ ٨٧٠ ٟ٣اقذجؽ ثه ا٣ضوع ٚإ٩ه إذا ً ٥٣ضؽ إُ٣ةـ اٌُ٣ت ا٣ؾم

ً٪ةقجه ٚإ٩ه ًذ٪ةكؿ ٦ ٢٠ة ً ٨١٧أ٤٠ه ك ٣و ٠ةف ػجٌسة ٌ٣كؽ ثه صؤذه ك أًٌة اُٛ٣ؿة دؽٔو ا٧٣ؿء
إ٣ى االدضةق إ٣ى ا٣ؼة ٨١٣ ، ٜ٣اإل٩كةف دعٌٍ ثه ٔوا٠ ٢٦سٌؿة دضٕ٤ه ً٪عؿؼ ظٌ٧٪ة ًذضه إ٣ى
إ٧٣جود ا٣ع ، ٜك ٨٦ذ٦ ٟ٣ة ٝؽ ً٘ؿقه اٍثةء ٚي ٛ٩وس اُث٪ةء  ،ك٦ة ٝؽ ًٌٞ٤ه ا١٣ذةب
كا٧٤ٕ٧٣وف كا٣جةظسوف ٚي أ١ٚةر ا٪٣ةمبح ٚ ،إ٩ه ًجؽؿ هؾق اُٛ٣ؿة كًٌ٘ؿهة كًٞ٤ي ٌٔ٤هة
ٗنةكة ٚال دذضه إ٣ى ا٣عٌٞٞح.
ا٪٣ةس آ٣هح مذى ا٣ؽال٣ح
ك ٗةًح ٝوؿ ا٧٣الظؽة ٣و ٠ةف ا٣ذوصه إ٣ى ِّ أ٦ؿان ُٚؿًةن ٧٣ة ٔجؽ ٌ
ا٣ؼةٜ٣
.
ٔ٤ى ا٩ذ١ةس ٦ة أكدع ِّ ٚي ا٪٣ةس ُٚ ٨٦ؿة ال ٛ٩ي ُٚؿة كصود
ك ٝؽ زجخ كصود إ٣ه ػةٚ ٜ٣ةُٛ٦ ٢١٣ور ٔ٤ى كصود ػة، ٜ٣ك ال د٤ٔ ٢ٌ٣ى كصود أ٠سؿ  ٨٦إ٣ه
ػةٚ ، ٜ٣ال ًىط ادٔةء أ٠سؿ  ٨٦إ٣ه ك ٣و ٠ةف ه٪ةؾ ػةٌٗ ٜ٣ؿ ِّ الدٔى ا٣ؼ ، ٜ٤ك ً ٥٣ؽع أظؽ ٌٗؿ
ِّ ٛ٪٣كه ا٣ؼ ٜ٤إال ػؾ٣ه ِّ ٚي ا٣ؽٌ٩ة ك اٚذٌط أ٦ؿق  ،أ٦ة ِّ قجعة٩ه ٞٚؽ ٝةؿ أ٩ه ا٣ؼةٜ٣
 ٢١٣ميء َٔ ٨ؿً ٜرق٤ه ك أ٩جٌةاه ك ٪ً ٥٣ةزٔه أظؽ ٝةؿ دٕة٣ى ﴿ :ىه ٨ٍ ٦ً ٢ىػة ً ٣و ٜىٗ ٌٍ يؿ َّ
اً ٤٣ه ﴾
ٍ
ك ٝةؿ دٕة٣ى َّ ﴿ :
ا ٤٣يه ىػة ً ٣ي٠ ٜي ً ٢ىم و
ٌ﴾٢
ي وء ىك ً ٠ه
ٌ
يء ىك يه ىو ىٔ٤ى ى ٠ي ًٌ ٢ىم ٍ
ٍ

ات ىك ى
ض ي ٢ً ٝا ٌ٤٣يه ي ٢ٍ ٝىأ ىَّ ٚةد ىؼ ٍؾ يد ٨٦ًٌ ٥يد ً
ةك ً
كً ٩ه ىأ ٍك ً ٣ىٌةء ىال
ك ٝةؿ دٕة٣ى  ﴿ :ي ٢ٍ ٝىَّ ٨٦ر ُّب َّ
اُ ٍر ً
ا٣ك ى ٧ى
ُّ
ه ٍ ٥ىٍٕٛ ٩ةن ىك ىال ىً ٌؿان ي ٢ٝىه ٢ىً ٍك ىذ ًوم ى
ً ٛ٩ك ً
ةت
ٌؿ ىأ ٍـ ىه ٍ ٢ىد ٍك ىذ ًوم
وف ً ىُ ي
ا٤ْ٣ي ى ٧ي
ىً ٍ١٤ً ٧ي ى
اُ ٍٔ ى٧ى ىكا ٍ٣ىج ًى ي
ٍ
ٍ
ىك ُّ
ً
ً
ور ىأ ٍـ ىص ىٕ٤ي واٍ ًً ٌ٤٣ه يم ىؿ٠ى ةء ىػ٤ى يٞواٍ ٠ى ىؼً ًٞ ٍ٤ه ى ٚىذ ى
ي وء ىك يه ىو
ا ٪٣ي
ن ىةث ىه ا ٍ٣ىؼ ٍ٤ي ٜىٔ٤ى ٌٍه ٍ ٥ي ٢ً ٝا ٌ٤٣يه ىػة ٣ي٠ ٜي ًٌ ٢ىم ٍ
اظ يؽ ا ٍ٣ىَّ ٞ
ا ٍ٣ىو ً
ه يةر ﴾  ،ك ا١٣وف ًنهؽ ثوظؽاٌ٩ح ا٣ؼة ٜ٣ص ٢ك ٔال ٧٣ة ٩ؿاق  ٨٦اْ٪٣ةـ ك ا٣ذ٪ةقٜ
ا٣ؾم ٚي ا١٣وف.

ٝةؿ ا٣جةٝال٩ي (( :ك ٌ٣ف ًضوز أف ً١وف وة ٓ٩إ٣ة ٥٣از ،٨ٌ٪كال أ٠سؿ  ٨٦ذ ،ٟ٣كا٣ؽ٤ٔ ٢ٌ٣ى ذٟ٣
كًوصؽ أظؽه٧ة ًؽ ٦ؿاد اٍػؿ؛ ٤ٚو اػذٛ٤ة ،كأراد أظؽه٧ة إظٌةء صك،٥
أف االزً ٨ٌ٪ىط أف ًؼذٛ٤ة،
ً
كأراد اٍػؿ إ٦ةدذه٣ ،وصت أف ً٤عٞه٧ة إ٣ضـ ،أك كاظؽان ٪٦ه٧ة؛ ُ٩ه ٦عةؿ أف ًذ٦ ٥ة ًؿًؽاف صٌٕ٧ةن
إ٣ضـأك ال
.
٣ذٌةد ٦ؿادًه٧ةٚ .وصت أف ال ًذ٧ة ،أك ًذ٦ ٥ؿاد أظؽه٧ة٤ٌٚ ،عً ٥٣ ٨٦ ٜذ٦ ٥ؿادق
ًذ٦ ٥ؿاده٧ة٤ٌٚ ،عٞه٧ة إ٣ضـ .كإ٣ضـ  ٨٦ق٧ةت ا٣عؽث ،كاٞ٣ؽً ٥اإل٣ه ال ًضوز أف ً١وف ٔةصـان
))
ش ىق ًجٌال﴾ أم ٣ :و
ةف ى ٦ىٕ يه آ ً ٣ى
وف ًإذان َّال ٍث ىذ ى٘ ٍواٍ ًإ٣ى ى ًذم ا ٍ٣ىٕ ٍؿ ً
ه هح ٠ى ى٧ة ىً يٞو٣ي ى
ك ٝةؿ دٕة٣ى ٍ ٣َّ ٢ٝ ﴿ :و ٠ى ى
٠ةف ٕ٦ه آ٣هح ٧٠ة ًٞوؿ ا٧٣نؿ٠وف الدؼؾ إ٣جةد ا٣كج ٢ا٧٣وو٤ح إ٣ى ٔجةدة ِّ ا ٟ٤٧٣ا٣ع،ٜ
ُف ص ٌٓ٧هؤالء إ٧٣جودً ٨٦ ٨دكف ِّ إ٧٩ة ٠ة٩وا ًٕجؽكف ِّ كًذٞؿثوف إٌ٣هٚ ،عؿم ث ٨٧أراد
أف ًذٞؿب إ٣ى  ٨٦ثٌؽق ا ٓٛ٪٣كاٌ٣ؿ أف ًٕجؽ اإل٣ه ا٣ع ٜا٣ؾم ًٕجؽق ٚ ٨٦ي ا٣ك٧ةكات كاُرض
ةف ه٪ةؾ آ٣هح أػؿل ١٣ةف مأ٩هة أف
ث٧ة ٌٚه ٥هؤالء اٍ٣هح إ٧٣جودكف  ٨٦دكف ِّ أم ٣و ٠ى ى
ى
دذٞؿب هي ًإ٣ى ى ِّ قجعة٩ه إذان ؛ ال دوصؽ آ٣هح  ٨٦دكف ِّ يق ٍج ىع ىة ٩يه ىك ىد ىٕة٣ى .

ك ٌ٣ف دٕؽد اٍ٣هح ذرًٕح ٣ذؿؾ ٔجةدة اإل٣ه ا٣ع٤ٚ ٜو ٪٠خ ٝةًٌة ك أ٦ة ٟ٦أمؼةص ك ٢٠
٪٦هً ٥ؽٔي أًع ٟ٣ ٜأف دٞوؿ ال ًوصؽ ظ ، ٜثكجت دٕؽد ٦ؽٔي ا٣ع ٜك ا٣جٌ٪ح ٔ٤ى ا٧٣ؽٔي

ك ا٣ع٣ ٜه ٩ور دٕؿٚه ثه.
ٚإف  ٌٙ٠ ٢ٌٝدؽؿ اُٛ٣ؿة ٔ٤ى كصود ِّ ك ا٧٣الظؽة ال ًؤ٪٦وف ثة٤٣ه أوال ٦ه٧ة دٕؽدت
اُد٣ح ٔ٤ى كصودق ؟
ك ا٣ضواب أف ٚ ٨٦كؽت ُٚؿده ٠ة٧٣الظؽة ٝؽ ال ً ٨١٧إوالح ُٚؿده ثة٣عضش ك ا٣جؿاهٌ٨
اٌ٤ٕٞ٣ح ٧٠ة أف ا٧٣ؿًي اٛ٪٣كي ا٣ؾم د٪ذةثه اُكهةـ كا٣هالكس ال ً ٨١٧دٕٚهة ٔ٪ه ثةإل٪ٝةع
أك ا٣ذٛةه.٥
ٔوا٧َ ٢٦ف اُٛ٣ؿة
رٗ ٥أف ا٪٣ةس ُٛ٦ؿكف ٔ٤ى اإلً٧ةف ثؼة٦ ٜ٣ؽثؿ إال أف اُٛ٣ؿة ٝةث٤ح ٤٣ذٌ٘ؿ ك اال٩عؿاؼ ث٢ٕٛ
٦ؤزؿات ػةرصٌح  ،كهؾا اال٩عؿاؼ ٠ةف هو ا٣كجت ٚي كصود ا٣وزٌ٪ةت كا٣نؿؾ ٚي اُ٥٦
ا٣كةثٞح  ،كهو أًٌة قجت ا٣نؿؾ ك اٌ٣الؿ ٚي ز٪٪٦ة ا٣عةًؿ.
كهؾق ا٧٣ؤزؿات هي :

أكال  :ا٣نٌةٌَ : ٨كهي ا٧٣ؤزؿ ا٣ؼةرصي اُو٤ى كاُكؿ ٚي هؾا اُ٦ؿ ٧٠ة ًذٌػػط ذ٨٦ ٟ٣
ظؽًر ٌٔةض ث ٨ظ٧ةر ا٣كةثٔ ٜؿًه.
زةٌ٩ة  :ا٣جٌبح  :قواء ٠ة٩خ  ٨٦ا٣ضو ا٧٣عٌٍ داػ ٢اُقؿة -كثوصه ػةص ا٣وا٣ػػػؽاف  ، -أك  ٨٦ػالؿ
ا٧٣ضذ ٓ٧ػةرج ٦كذول اُقؿة.
كهؾا ا٧٣ؤزؿ ٝول كػٌُؿ كٌٔ٤ه د١وف ا٪٣نأة  ،كثكججه ً٧ُ٪ف ٠سٌؿ ٩ ٨٦ور اُٛ٣ؿة إف ٥٣
دُ٧ف ثةٌ٤١٣ح ٧٠ .ة ٝةؿ رقوؿ ِّ و٤ى ِّ ٌٔ٤ه كقٚ :٥٤أثواق ًهودا٩ه أك ً٪ىػػؿا٩ه أك
ً٧ضكة٩ه .
زة٣سة  :ا٤ٛ٘٣ػح  :كٝؽ ذ٠ؿ ِّ قجعة٩ه هؾا ا٧٣ؤزؿ ٚي قورة أُؿاؼ ظٌٝ ٨ةؿ " :أف دٞو٣وا ًوـ
اٌٞ٣ة٦ح إ٩ة ٪٠ة ٔ ٨هؾا ٗة" .٨ٌ٤ٚ
كال م ٟأف ه٪ةؾ ٔوا ٢٦أػؿل ٦ؤزؿة ٠ةإلٔالـ ككقةا٤ه  ،ك٠ة٣ؽراقح كأقةٌ٣جهة ك٦ة ًؽرس
ا٣سالث
.
ٌٚهة ك٪ٔ ٨١٣ؽ٦ة ٧٩عىهة ٩ضؽ أ٩ه ً ٨١٧أف د٪ؽرج دعخ كاظؽة  ٨٦هؾق
د٪جٌه:
ك ٪٩جه أف اٞ٣وؿ ثوصود ُٚؿة ا٣ذؽً ٨ك اإلً٧ةف ثة٤٣ه ٣ؽل اال٩كةف ٌ٣ف ٠ةٌٚة كظؽق ٣ذعٌٜٞ
ا٣ذؽً ٨ك اإلً٧ةف ثة٤٣ه ا٤ُ٧٣وب ٚ ٢٠ ٨٦ؿد  ، ٙ٤١٦ث ٢ال ثؽ  ٨٦دٕ ٥ ٌ٤مؿاآ ا٣ؽً ٨كدُجٌٞهة،
كاالٔذ٪ةء ثهؾق اُٛ٣ؿة كدٌ٧٪ذهة ثة٣ذؿثٌح كا٣ذوصٌه ٨٧ً ،ا ٥ٌٞ٣كاُػالؽ ا٣ذي قةر ٌٔ٤هة
اُ٩جٌةء كهؽكا ا٪٣ةس إٌ٣هة .ظذى ال دٌ ٢اُ٣ؿً ٜكد٪عؿؼ ٔ٪٦ ٨هش ا٣وظؽاٌ٩ح ،كًؿكرة
دٕهؽهة ٪٦ؾ ا٣ى٘ؿ ظذى ال دعٌؽ ٔ٤ى ا٣ؼٍ ا٣ىعٌط ا٣ؾم ٩نأت ٌٔ٤ه ،كوؽؽ رقوؿ ِّ و٤ى
ِّ ٌٔ٤ه كق ٥٤ا٣ؾم ًٞوؿ ٦ ٢٠ ( :و٣ود ًو٣ؽ ٔ٤ى اُٛ٣ؿة ٚ ،أثواق ًهودا٩ه  ،ك ً٪ىؿا٩ه  ،ك
صؽٔةء ركاق أظ٧ؽ.
)
ً٧ضكة٩ه ٧٠ ،ة د٪ذش ا٣جهٌ٧ح ثهٌ٧ح صٕ٧ةء ،ه ٢دعكوف ٌٚهة ٨٦
ك ا٣ؼالوح أف اُٛ٣ؿة ظة٧٠ح ثوصود ِّ دٕة٣ى ك١٪ً ٨٦ؿ كصود ِّ دٕة٣ى ٦ؼةُٛ٤٣ ٙ٣ؿة  ،ك
اإلقالـ ًٞوـ ٔ٤ى االٔذٞةد ا٣ىعٌط ا٣ؾم ًوا ٜٚد ٟ٤اُٛ٣ؿة كًعذؿـ ٔ ٢ٞاإل٩كةف ك١٦ة٩ذه
ٚي ا١٣و٩جوصود ِّ ٔـ كص.٢

وأخٌرا أدمة امتوحٌدٔة ٥٣ا٣ؽراقةت اإل٩كةٌ٩ح كا٧٣ذؼىه ٚي ا٣ذةرًغ ا٧٣ىؿم ا٣كٌؿ كا٣ف ثؽج٪٣ ٢ٞ٪ً ،ة ٚي ٠ذةثه
اُزؿًح
:
ا٣نهٌؿ (٠ذةب ا٧٣ودى) ٔجةرات ٦ؽك٩ح ٚي ثٕي أكراؽ ا٣جؿدل
( دؿ٧ٌ٩ح ٣ل٣ه راع راٌف اٍ٣هحً ،ة قٌؽ ا٣ك٧ةكاتً ،ة قٌؽ ا٣عٌٞٞحً ،ة وة ٓ٩اإل٩كةفً ،ة ػةٜ٣
إُ٩ةـ ،راع٧٤٠ ،ةده ظٌٞٞح ،ظة ٥٠إ٣ةٝ ،٥٣وة ا٣نضةٔح ،أكصؽ ا١٣وف ٧٠ة أكصؽ ٛ٩كه ،أم١ة٣ه
كأق ٍكخ اُرض ،أ٩خ
أ٠سؿ  ٨٦أم آ٣هح أػؿل ،ا٧٣ضؽ ً ٟ٣ة وة ٓ٩اٍ٣هحً ،ة ٦ ٨٦ؽدت ا٣ك٧ةكات
َّ
قٌؽ ا٣ؼ٤ود ك٦وصؽ اُثؽًح كػة ٜ٣ا٪٣ور)

Wallis Budge, The Book of the Dead, from the Papyrus of Ani .

كٚي ٞ٩وش أػؿل ٞ٩ؿأ ( :إ٩ه ًك ٓ٧دٌؿٔةت ا١٪٧٣وب ،إ٩ه ا٣ؿظ٧ح ٤ٞ٣ت ا٪٧٣ةدم ،إ٩ه اٌُٙ٤٣
ثة١٪٧٣وب ،إ٩ه قٌؽ ا ،٥٤ٕ٣ا٣ع٧١ح ٠ال٦ه ،إ٩ه ي٦ؼؿج ا٣ـرع اُػٌؿ ٣ذعٌى إُ٩ةـ ،كهو رٌ٠ـة

ا٣عٌةة ا٣ذي ىًعٌى ثهة اإل٩كةف ،إ٩ه ػة ٜ٣اُق٧ةؾ ا٣ذي دٌٕل ٚي ا٣جعةر ،كاٌُ٣ور ا٣ذي ٚي
ا٣ك٧ةء ،إ٩ه كاهت ا٣عٌةة ٧٣ة ٚي ا٣جٌٌح٤ٚ ،ذعٌى ًة ػة ٢٠ ٜ٣ميء ،أ٩خ ا٣واظؽٚ ،ي ٝودٟ
دض٤خ صوا٩ج) ٟ
٦ضةال ٤٣نٚ ٟي أف ٝؽ٦ةء ا٧٣ىؿًٌ٨
ًٞوؿ ثؽج ( :إف االَالع ٔ٤ى ا٪٣ىوص ا٣كةثٞح ال ًؽع
ن
و
وةؼ ٔ ،ِّ ٨كأ٩هٌ٦ ٥ـكا ثٌ٠ ِّ ٨إ٣ه  ،ٜ٤ُ٦كثٌ ٨اٍ٣ح اُػؿل ا٣ىٌ٘ؿة،
٠ةف ٔ٪ؽه ٥دىور
كاظؽا ٦ؼ٤وؽ ثؾاده٦ ،وصود ثؾاده ،ك ٜ٤ُ٦اٞ٣وة ،ا٣ؾم
زًٞ ٥ذجف ٦ؿة أػؿل( :إ٪٩ة  ٟ٤٧٩إ٣ه
ن

ػ ٜ٤إ٣ة٣ى )٥

زً ٥كذٕؿض ثؽج دةرًغ ا٧٣ىؿًٌ ٨اٞ٣ؽ٦ةء ،كًنؿح  ٌٙ٠أف ٔؽد اٍ٣ح أػؾ ثةالزدًةد  ٓ٦دٞؽـ
ا٣ـ٦ةف ،كهؾا دٌٗ ٢ٌ٣ؿ ٦جةمؿ ٔ٤ى أف ا٣ؽً ٨اُو٤ي ا٣ؾم ٠ةف ٌٔ٤ه ا٧٣ىؿًوف اٞ٣ؽ٦ةء هو
٦ذأػؿ
.
ا٣ذوظٌؽ ،كأف ا٣نؿؾ كدٕؽد اٍ٣هح ظؽث
كأػٌؿا ٢ٞ٪ً ،ثؽج ٦واٞٚح  ٨٦قجٞه ٧٤ٔ ٨٦ةء ا٣ذةرًغ ا٧٣ىؿم اٞ٣ؽً٣ ٥ه أ٦سةؿ ٠ة٦جوٌ٣وف
ن
ٌٚضٌةؾ ، Champollion-Figeacدم ركصٌه ، de Rougeثٌؿًه ثؿكصل  ،Pierret Brugschكًؼ٤ه

ٚي ا٪٣هةًح إ٣ى ا٪٣ذٌضح :أف ق١ةف ا ٢ٌ٪٣اٞ٣ؽ٦ةء آ٪٦وا ثإ٣ه كاظؽ ٌْٔ ٥أز٣ي .كًؤ٠ؽ أف ر٦وز
اإل٣ه ا٣واظؽ دعو٣خ ٦ ٓ٦ؿكر ا٣ـ ٨٦إ٣ى آ٣هح أػؿل ،كأف هؾا هو أو ٢ا٣وزٌ٪ح ،كأف ١ٚؿة اإل٣ه
دنوًه
.
ا٣واظؽ ثٌٞخ آزةرهة كاًعح رٗ٦ ٥ة أذؿاهة ٨٦
ٝةؿ
ك ٢ٞ٩ ٨٧٦آراء دم ركصٌه إ٣ة ٥٣رً٪وؼ ،ظٌر :
(  ٨٦اٞ٧٣ؿر ثه أف ا٣ضـء ا٣ض ٨٦ ٢ٌ٤دً ٨ا٧٣ىؿًٌ ٨اٞ٣ؽ٦ةء ٌ٣ف ا٧٣ذأػؿ ا٣ؾم دٕؿض ٤٣ذنوًه،
إف ا٣ؽً ٨ا٣عٌٞٞي ٣ه ٥هو اٞ٣ؽً ،٥إف ٦ة ٤ٞ٩ه ٔ٪ه ٥اإلٗؿً ٜكا٧٣كٌعٌوف هو ا٣ضـء ا٧٣ذأػؿ
عؿؼ)
اَّ ٧٣
ي
P. Renouf, Lectures on The Origin and Growth of Religion as illustrated by The Religion of
Ancient Egypt, 1897, page 90 .
٠ذةثهدةرًغ ٦ىؿ اٞ٣ؽً٧ح)( :
(
ز٪٩ ٥ذ ٢ٞإ٣ى ٔة ٥٣اٍزةر ا٧٣ىؿًح ا٣كٌؿ ٪٤ٚؽرز ثٌذؿًهًٞ ،وؿ ٚي
٧ٚسال ٚي ا٣ه٪ؽكقٌح ا٣عؽًسح دوصؽ أَ٪ةف
ٚي اُدًةف اٞ٣ؽً٧ح دوصؽ ٦ؿادت ٦ؼذٛ٤ح ٣َ٣هح،
ن
 ٨٦اٍ٣هح كأ٩ىةؼ اٍ٣هح ،كهي دـداد ثن٦ ٢١كذ٧ؿ ظذى وةركا اٍف ثة٧٣الًٌ ،٨ثٌ٧٪ة ٚي

ثٕي ا٣نٕوب اُػؿل ال دوصؽ ٔ٪ؽهٔ ٥جةدة اٍ٣هح ،كإ٧٩ة دوصهوا ٩عو اٍركاظٌح ،ظٌر ٠ة٩وا
د٧ة٦ة
ًٕذٞؽكف ثوصود أركاح ٦كذ٤ٞح ٠ة٣نٌةٌَ ،٨إال أف َجٌٕح هؾق اُركاح كوٛةدهة دؼذٙ٤
ن
دُورا ٔ ٨اإلً٧ةف ثةُركاح كٔجةددهة ٣وصؽ٩ة
ٔ ٨وٛةت اإل٣ه ا٤ٚ ،٥ٌْٕ٣و ٠ةف اإلً٧ةف ثإ٣ه كاظؽ
ن
أف اُػٌؿة دكج ٜاُك٣ى ،كا٣وا١ً ٓٝؾب ذ)ٟ٣

Flinders Petrie, The Religion of Ancient Egypt, 1908 .
زً ٥ذةثٓ٪ٔ ( :ؽ٦ة ٩ذذجٓ دةرًغ ا٣وزٌ٪ح٩ ،ضؽ أف ا٣وزٌ٪ح هي ػ ٨٦ ٌٍ٤ا٣ذوظٌؽٚ ،ة٣سة٣وث ا٧٣ىؿم
آظةدا ٛ٪٦ى٤ح ،إًـًف هي
اٞ٣ؽً ٥ا٧٣ذ٧سٚ ٢ي أكزًؿس كإًـًف كظورس٠ ،ة٩وا ٚي اُو٢
ن
اإل٣ه اُ٩سى ،كظورس هو اإل٣ه اُز٣ي)

أًٌةٞ٣ ( :ؽ ٠ةف ٚي ٦ ٢٠ؽً٪ح إ٣ه كاظؽ ،ز ٥أًةٚوا ٣ه آ٣هح أػؿل ٦ ٓ٦ؿكر ا٣ـ ،٨٦كهؾا
كًٞوؿ ن
كاًط ٚي ا٧٣ؽف ا٣جةثٌ٤ح ا٣ذي ٠ةف ٪٦ ٢١٣هة إ٣ه أٔ٤ى ،ك ٓ٦دوظؽ ٦ؽ٩هٚ ٥ي دك٣ح كاظؽة

صٕ٤وا اٍ٣هح ٦ض٧ؤةت)
هٌؿكدس(
:
أًٌة ،إ٣ة ٥٣صورج رك٪ٌ٣كوفًٞ ،وؿ ٚي ٠ذةثه
ك٧٤ٔ ٨٦ةء ا٣ذةرًغ ا٧٣ىؿم اٞ٣ؽً ٥ن

٦هةً ٦
ه ٥ك٦ؿادجه ،٥كٚي ٦ىؿ اٞ٣ؽً٧ح،
ً ٨١٧كًٓ ٔؽد ٌٗؿ ٩هةاي ٧٦ ٨٦س٤ي اإل٣ه ظكت
ًٌ
دعوؿ ٧٦ ٢٠س٣ ٢ل٣ه أُ٤ى إ٣ى إ٣ه ٓ٧ٚ ،إدرا٠هٚ ٥ي ا٣جؽاًح ٣عٌٞٞح هؾق ا٣ؿ٦وز ،إال أف

ٕ٦جودة
)
ظو٣وهة إ٣ى آ٣هح
٦نةٔؿه ٥دضةههة دٌ٘ؿت ٦ ٓ٦ؿكر ا٣ـ ٨٦ظذى َّ
George Rawlinson, Herodotus, appendix to book 11, page 250 .
إ٣ة ٥٣آرزؿ ٠وقذة٩ف  ،وةظت "ق٤ك٤ح كزةا ٜا٧٣ؽػًٞ " ٢وؿ ٚي ا٣ىٛعح ا٣سة٣سح ٠ ٨٦ذةثه(
 ٓ٦ا٠ذنة٪ٚة ُ٣واح أزؿًح أٝؽـ ،ك ٓ٦دٞؽـ ٛ٠ةءد٪ة ٚي  ٟٚا٣ؿ٦وز ،دٌ٘ؿت ١ٚؿد٪ة ٔ ٨ا٣وزٌ٪ح
دىورا آػؿ هو ا٣ذؿدٌت ا٣هؿ٦ي ِ٣ركاح كا٣ذي ًعذ٧ٝ ٢ذهة ٠ةا٨
اٞ٣ؽً٧ح اْٛ٣ح ،كاقذجؽ٪٣ة ثهة
ن
)ٜ٤ُ٦

Arthur C. Custance, The Doorway Papers Series, page 3.
كًجٌ ٨أ٩هة ٦جٌ٪ح ٔ٤ى
كٚي ا٣وزٌٞح ا٣ؿاثٕح كا٣سالزٌٞ٪ً ،٨ي ٠وقذة٩ف ٚؿًٌح ا٣ذُورًٌ،٨
ًٌ

أذٞةد ي٦كج ٜثأف اإل٩كةف ًؿٝى ثذٌ١ٛؿق ٦ ٓ٦ؿكر ا٣ـ ،٨٦ثٌ٧٪ة هؾا ٦ؼة٤٣ ٙ٣عٞةاٜ

١ذنٛح ،كأف ٦ة ظؽث ظٌٞٞح هو دؽهور كٌ٣ف دُور
ا ٧٣ى
ي
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ً
ا٣كة( ٌَّ ٦ح
كً٠ ٢ٞ٪وقذة٩ف ٠الـ ٔة ٥٣آػؿ كهو قذٌ ٨ٛال٩ضؽفًٞ ،وؿ ٚي ٠ذةثه اٌ٧٣سو٣وصٌة
ٚي رأًي إف دةرًغ ا٣عٌةرة اإل٩كةٌ٩ح اٞ٣ؽً٧ح دـا ٓ٦ ٨٦دؽهور ا٣ذوظٌؽ إ٣ى ا٣وزٌ٪ح كاالٔذٞةد

ا٧٤١٣ح
)
ثةُركاح كاُمجةح ،إف هؾا ًن ٢١ا٩عُةَن ة ٣ل٩كةف ث٪ٕ٧ى
Stephen Langdon, Semitic Mythology, 1931.
كًٞوؿ ٚي ٠ذةثه (االق١ذ٪٤ؽم)  ( :إف دذجٓ اٞ٪٣وش اٞ٣ؽً٧ح ٚي ا٣عٌةرة ا٣كو٦ؿًح ،كا٣ذي
دٕذجؿ ا٣عٌةرة اُٝول ٚي ا٣ذةرًغ ا٣جنؿم اٞ٣ؽً ،٥كا٣ذي دٌُٕ٪ة ١ٚؿة ٝوًح ٔ ٨ا٣ؤي ا٣ؽً٪ي
أوال ٔ٪ؽهٚ ،٥إف أٝؽـ اٞ٪٣وش كاٍزةر ا٣ذي ثٌ ٨أًؽً٪ة
٣ل٩كةف اٞ٣ؽًً ،٥سجخ كصود ا٣ذوظٌؽ
ن
ثؽااٌة"  ،كأف ادٔةء ٩نوء ا٣ؽً ٨اٌ٣هودم  ٨٦أوَ ٢وَ٧ي
دوظٌؽا"
دنٌؿ ثٞوة إ٣ى أذ٪ةٝه٥
ن
ن
هو ادٔةء ٠ةذب)

Stephen Langdon, The Scotsman 1936 .
كًؤ٠ؽ ٠وقذة٩ف ْ٩ؿًذه هؾق ث٧ة ٠نٛذه ظٛؿًةت د ٢اُق٧ؿ ص٪وب ث٘ؽاد ٚي ثؽاًح اٞ٣ؿف
ٝو٣ه
:
ا٧٣ةًي ،ظٌر ًؾ٠ؿ ٠الـ ه٪ؿم ٚؿاٛ١٩ؿكت ٚي دٞؿًؿق اُك٣ي ا٣سة٣ر ٔ ٨ا٣عٛؿًةت
( إف ا٣عٛؿًةت ا٣ذي ٪٧ٝة ثهة ٚةصأد٪ة ث٤ٕ٧و٦ةت صؽًؽة ده ٥دارقي اُدًةف ا٣جةثٌ٤ح ،كهؾق
ا٤ٕ٧٣و٦ةت قةٔؽد٪ة ٚي د١وً ٨وورة ٦ذ١ة٤٦ح ٔ ٨ا٣ؽًٚ ٨ي ذ ٟ٣ا٣وٝخ ،إف دراقذ٪ة ٕ٧٣جؽ
١ذ ى
ن ٙكثٌوت ا٧٣ذٕجؽً ٨ه٪ةؾ ،كدع٪٤ٌ٤ة ٣ؿ٦وز ٔ٤ى أصكةـ اقُواٌ٩ح ًنٌؿ ٪٦ ٢٠هة إ٣ى إ٣ه
ي ٦ى
صوهؿًة ،إذ ًجؽك أ٩ه ٚي
٦ؿ٠ـا
٠ ،٨ٌٕ٦نٛخ وورة ٦ذ٧ةق١ح إل٣ه كاظؽ ٕ٦جود ٔ٪ؽهً ٥عذ٢
ن
ن
ذ ٟ٣ا٣وٝخ  ٥٣دٛ٪ى ٢وٛةت اإل٣ه كٝؽراده ٔ٤ى م ٢١آ٣هح ٦كذ٤ٞح ٧٠ة هو ا٣عةؿ ٚي

كاُ٠ةدًح
)
ا٧٣ؿظ٤ح ا٧٣ذأػؿة  ٨٦هٌ ٢١اٍ٣هح ا٣كو٦ؿًح
Henry Frankfort, the Third Preliminary Report on Tell Asmar excavations.
٠ال٦ة ٕ٣ة ٥٣آػؿ هو ٦ة٠ف ٦و٣ؿ وةظت ٠ذةب ٦عةًؿات ٚي ٔ ٥٤ا٘٤٣ح،
زًٞ ٥ذجف ٠وقذة٩ف
ن

ًٞوؿ ٦و٣ؿ:

٘٣وًةٚ ،ةُقُورة ٚي اُو٧٤٠ ٢ح دٕ٪ي
٦ؿًة
(اُقُورة ،آٚح إ٣ة ٥٣اٞ٣ؽًٌ٣ ،٥كخ إال
ن
ن

أٔ ٜ٧إف  ٥ْٕ٦اٍ٣هح ا٣وزٌ٪ح
.
َةثٕة
ر٦ـا٪١٣ ،هة يظ ًٌؿٚخ ٔ٪ٕ٦ ٨ةهة اُو٤ي ٣ذأػؾ
مؼىة أك ن
ن
ن
دؽرًضٌة إ٣ى
أق٧ةء أدثٌح٪١٣ ،هة دعو٣خ
٣ؽل اإلٗؿً ٜكا٣ؿك٦ةف كا٣ه٪ود كا٣وزٌ٣ ٨ٌٌ٪كخ إال
ن
ن
ر٦وز إ٣هٌح ًٞ ٥٣ىؽهة ٦ؼذؿٔوهة اُوٌ٤وف ٚإًوسٝ Eosج ٢أف دىٌؿ آ٣هح٠ ،ةف ٪ٕ٦ةهة

اٛ٣ضؿ ،كٚةد٠ Fatum ٥ة٩خ دٕ٪ي ٠الـ صوثٌذؿ Jupiterا٣ؾم ال ًذٌ٘ؿ ،ك٪٦هة صةءت ٧٤٠ح ٌٚخ
ا ٞ٣ىؽر ا٣عذ٧ي ا٣ؾم ًكؿم ٔ٤ى ا ،٢١٣ظذى صوثٌذؿ ٛ٩كه ،كزًوس٠Zeusة٩خ
Fateث٪ٕ٧ى ى

أوال ا٣ك٧ةء ا٣ىةٌٚح ،كهؾا هو ٪ٕ٦ةهة ٚي ٠سٌؿ  ٨٦اٞ٣ىه ظذى ا٣ذي دذعؽث ٔ٪ه ٠إ٣ه ،أ٦ة
ن
٣و٩ة ٚ Lunaال ًن ٟأظؽ أف ٪ٕ٦ةهة ا٧ٞ٣ؿ ،ي٦نذٞح ٣ ٨٦وقٌؿ Lucereث٪ٕ٧ى اإلمٕةع ،ك٦س٤هة
اق٧ة ٤٣ن٧ف ،كثةًؿا
اق٧ة ٧ٞ٤٣ؿ ،كهٌ١ةدوس
هٌ١ةت  Hecateأ٩سى هٌ١ةدوس٠ ، Hekatosة٩خ
ن
ن
٦وصودا
Pyrrhaاإل٣ه اُـ ٔ٪ؽ اإلٗؿً٪ٕ٦ ،ٜةهة اُرض ا٣ع٧ؿاء إف هؾا ا٧٣ؿض ا٘٤٣وم ال ًـاؿ
ن

قجٜ
)
ظذى ٚي ز٦ة٪٩ة ،كإف ٠ةف دأزٌؿق أ ٢ٝث١سٌؿ ٧٦ة
Max Muller, Lectures on the Science of Language, 1875 .
ز٠ ٜ٤ًٕ ٥وقذة٩ف ٔ٤ى ٚؿًٌح ٔجةدة اُقالؼٌٞٚ ،وؿ إف أكؿ  ٨٦كًٓ هؾق اٛ٣ؿًٌح هو
دُورًة ٪٣نوء اُدًةفٛٚ ،ؿًٌذه
دٛكٌؿا
هٌؿثؿت قج٪كؿ ، Herbert Spencerكهو أكؿ  ٨٦كًٓ
ن
ن
دٞوـ ٔ٤ى دٞؽًف ا٪٣ةس ُقالٚه ٥كٔجةدده ،٥ز ٥أػؾ ٦ؿادت هؿٌ٦ح ٣ه ،٥كا٣ؾًً ٨ى٤وف

٧ٞ٣ح ا٣هؿـ ًىٌؿكف آ٣هح.
ٌٞٚوؿ
:
ردكدا ٣نٌ٧خ ،إ٣ة ٥٣اُ٠جؿ ٚي هؾا ا٧٣ضةؿ٤ٔ ،ى ٚؿًٌح قج٪كؿ هؾق،
كً٪٣ ٢ٞ٪ة
ن

( ٞ٣ؽ أزجخ مٌ٧خ ٚي ٠ذةثه (أو ٢ا٣ؽً ٨ك٧٩وق) ػُأ ٚؿًٌح قج٪كؿ هؾقُ ،ف ا٣وا١ً ٓٝؾثهة

د٧ة٦ةٚ ،ؽراقح مٌ٧خ أزجذخ أف إ٣ة٣ى  ٥اٞ٣ؽً٠ ٥ة٩خ ٣ه وورة ٌٞ٩ح ٔ ٨اإل٣ه ا٣واظؽ ،كأ٩ه ٓ٦
ن

اٍ٣هح
.
أكال ز ٥دٕؽدت
دٌٕٞؽا ظٌر ي٩كجخ ٣ه ا٣ـكصح
دٞؽـ ا٣عٌةرات زادت ١ٚؿة اإل٣ه
ن
ن

"ثؿٔةًذه ،كَٔ ٨ؿًٞهٝ ،ؽ يػ ً ٜ٤أكؿ زكج صةءت ٪٦ه ٝجٌ٤ذ٪ة" هؾا هو االٔذٞةد ا٣كةاؽ ٚي ٝجةا٢
كقٍ أٚؿًٌٞة كص٪وب مؿؽ أقذؿاٌ٣ة ،كا٣ك١ةف اُوٌ٤وف ٚي م٧ةؿ ٠ةٌٛ٣ورٌ٩ة ،كاُ٣ضو٪١٩ـ
د٧ة٦ة ُف ٔجةدة اُقالؼ ٌٗؿ ٦ذأو٤ح
ا٣جؽااٌوف كا١٣ةرًو٠ة كاًٍ٧و ،إف ٚؿًٌح قج٪كؿ ػةَبح
ن
أثؽا ،ثٌ٧٪ة ا٣ذوظٌؽ هو إٌٞ٣ؽة ا٣واًعح ٣هؤالءَّ ،
كإف اقذٞؿاء٩ة ٤٣ذةرًغ
ٚي هؾق اٞ٣جةا ٢ن

ٝؽً٧ح
)
ا٣جنؿم يًْهؿ أف ّةهؿة ٔجةدة اُقالؼ صةءت ٦ذأػؿة كأ٩هة ٌ٣كخ
Wilhelm Schmidt, The Origin And Growth of Religion: Facts and Theories, the English
Edition, 1930.
اٞ٧٣ؽس
:
ك٧٤ٔ ٨٦ةء ا٣ذةرًغ اإل٩كة٩ي إ٣ةٚ ٥٣ؿًؽرً ٟدًٌ٤ذلًٞ ،وؿ ٚي ٠ذةثه ثةث ٢كا١٣ذةب
( ثةإلظة٣ح إ٣ى ا٤٣وح ا٣ؾم درقه ثٌ٪ذنـ ، T.G. Pinchesدؽكر  ٢٠اٍ٣هح ا٣جةثٌ٤ح اٌ٤ٕ٣ة ظوؿ إ٣ه
كاظؽ هو ٦ةردكؾٚ ، Mardukةإل٣ه ٦ةردكؾ يق ًٌ٧ي ثٌ٧ٌ٪ت Nimibث٪ٕ٧ى اٞ٣وم ،كٌ٩ؿصةؿ
 Nergalث٪ٕ٧ى قٌؽ إ٧٣ؿ٠ح ،كثٌ Bel ٢ث٪ٕ٧ى ا٣كٌؽ أُ٤ى ،كٌ٩جو Neboث٪ٕ٧ى قٌؽ

اُ٩جٌةء ،كقٌ Sin ٨ث٪ٕ٧ى ٌ٪٦ؿ ا ،٢ٌ٤٣كم٧ةش Shamashث٪ٕ٧ى إ٣ةدؿ ،كآدك  Adduث٪ٕ٧ى
إ٣ه اُ٧٣ؿ٣ ،ؾا ٚإف ٦ةردكؾ هو ٛ٩كه ٌ٧ٌ٩ت كٌ٩ؿص ٢كٌٗؿق ،كهؾق هي ٚي اُو ٢أق٧ةؤق
اُػؿل كوٛةده كإٔٚة٣ه)
Friedrich Delitzsch, Babel and Bible, Williams and Norgate, London, 1903, pp 144 .
كٚي ا٣ىٌ ٨اٞ٣ؽً٧حًٞ ،وؿ ا٣جؿكٌٚكور ركف كًٌ٤ة٦ـ ٚي ٠ذةثه ا٣ذوظٌؽ ٔ٪ؽ ا٣ىٌ ٨ٌٌ٪اٞ٣ؽ٦ةء
أف ا٣عٌةرة ا٣ىٌٌ٪ح اٞ٣ؽً٧ح ٦ؿت ث٧ؿاظ ٢زالثٚ ،ي ا٧٣ؿظ٤ح اُك٣ى ٠ةف االٔذٞةد ثة٣ذوظٌؽ
قةاؽا ،كٚي ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سةٌ٩ح َ٘خ ا٧٣ةدًح ٔ٤ى ا٣ذوظٌؽ ،كٚي ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٣سح ا٧٣ذأػؿة قةدت
ن
ا٧٣ةدًح ثن ٢١دةـ

زًٞ ٥ؽـ ركف كًٌ٤ة٦ـ أد٣ح ٔ٤ى ذٚ ،ٟ٣جةقذٞؿاء ا١٣ذةثةت ا٣ىٌٌ٪ح اٞ٣ؽً٧ح ٩الظِ دؿٌ٦ـه٥
٤٣ك٧ةء ثؿ٦ـ ًذ١وف  ٨٦صؾرً :٨اُكؿ ًٕ٪ي (ا٣نؼه) ،كا٣سة٩ي ًٕ٪ي (ٚوؽ) ،كثة٣ذة٣ي ٚإف ر٦ـ
أوال(ا٣نؼه ا٤ٕ٣وم)  ،أ٦ة ر٦ـ اإل٦جؿاَور ٚهو ًٕ٪ي اث ٨ا٣ك٧ةء،
ا٣ك٧ةء ٔ٪ؽ ا٣ىٌ٪ًٕ ٨ٌٌ٪ي
ن
كهؾا ًوًط أو ٢دٞؽًف ا٣ىٌ٣ ٨ٌٌ٪ع١ة٦ه٥
دٕجؽا ٤٣ك٧ةء،
ًٕؿج كًٌ٤ة٦ـ ٔ٤ى ٦وًوع ظؿؽ اُٗىةف ُٞ٠ف دً٪ي ٔ٪ؽ ا٣ىٌ ٨ٌٌ٪اٌ٣وـ
زًٌ ٥
ن
كًنٌؿ إ٣ى أف أو ٢هؾا اُٞ٣ف ًٕود ٤٣عة ٥٠مةفٔ Shunةـ 2255ؽ.ـ .ظٌر أ٦ؿ ثعؿؽ

اُػنةب ٞ٠ؿثةف إل٣ه ا٣ك٧ةء ،كًؽ٤ٔ ٢٣ى ذ ٨٦ ٟ٣ػالؿ اٞ٪٣وش اٞ٣ؽً٧ح ،ظٌر أف ا٣ؿ٦ـ ثٕؽ
دع٤ٌ٤ه إ٣ى صؾكرق ٚإ٩ه ًٕ٪ي( ا٣واظؽ أُ٤ى ا٣ؾم ٩عؿؽ ا٣ؼنت  ٨٦أص٤ه)
Ron Williams, Early Chinese Monotheism, Toronto, 1938 .
اٞ٣ؽً٧ح
:
أًٌة ٔ ٨دًة٩ةت ا٣ىٌ ٨اٞ٣ؽً٧ح ،إدكارد مٌٛؿًٞ ،وؿ ٚي ٠ذةثه ا٣ىٌ٨
ك٠ ٨٧٦ذت ن
( إف أٝؽـ كأْٔ ٥اٍ٣هح ٠ةف إ٣ه ا٣ك٧ةءٞ٣ ،ؽ ٠ةف دةً ٟ٤٦ ، Ti'en٨ا٣ك٧ةء ،أْٔ ٥كأذ٠ى

كأرهت  ٨٦أم  ٟ٤٦أرًي٪١٣ ،ه دضؿد ٧ٌٚة ثٕؽ  ٨٦مؼىٌذه كوةر يًؿ٦ـ ٣ه ثةُ٣ةٝح ا٧٣كٌؿة

١٤٣وف)

Edward Schafer, Ancient China, in The Great Ages of Man, New York, 1967, page 58 .
أًٌة أٔ٧ةؿ صوف ركس ٚي دراقذه ٤٣ؽً ٨ا٣ىٌ٪ي إ٣ذٌ ،ٜكدع٤ٌ٤ه الق ٥إ٣ههShang-٥
ك٩ؾ٠ؿ ن

 ،Tiكا٣ؾم ًٕ٪ي (ا٣عة ٥٠أُ٤ى)

John Ross, The Original Religion of China, the United Free Church of Scotland, New York.
كال ٪٩كى ا٠ذنةؼ "ْٔةـ ا١٣ةه ،" Oracle Bones٨ظٌر ئسؿ ٔ٤ى أ٠سؿ ٔ ٨٦نؿً ٨إُٔٝ ٙ٣ح
ٌْٔ٧ح ٚي ُٞ٪٦ح آف ًةتٚ An-Yatي هو٩ةف ا٣ن٧ةٌ٣ح ،كهي دٕود ٕ٣ىور ٝؽً٧ح ظٌر

ا ،ٟ٤ً ٧٣كدٞةث٤هة
٠ة٩خ قال٣ح مة٩ش ا٣عة٧٠ح ، Shangكٝؽ يظٛؿت ٔ٤ى هؾق إْ٣ةـ أقب٤ح  ٨٦ى

آػؿ
اإلصةثح  ٨٦ا١٣ةه ،٨كٝؽ اظذوت اق ٥اإل٣ه مةف دةم ا٣كةث ٜذ٠ؿق ،كال ًوصؽ ذ٠ؿ ُم إ٣ه .

كًنٌؿ إدكارد ١٦ةردم ٚي ٠ذةثه ( ا١٣وف ثٌ ٨قٛؿ ا٣ذ١وً ٨كا٣وزٌ٪ح) إ٣ى إف ٠ذةب ا٣ؿًٌ٘ٛؽا
اُكؿ ٚي وٛعحً ، 164ؾ٠ؿ ث ٢١وؿاظح أف اٍ٣هح ٦ة ٠ة٩خ إال دضٌ٤ةت ١٣ةا ٨إ٣هي كاظؽ،
ٌٞٚوؿ:
كاظؽ
)
ٔي إ٩ؽرا ،كٌ٦سؿا ،كٚةرك٩ة ،كآص٪ي ،كه٥
(ٞ٣ؽ يد ى

Edward McCrady, Genesis and Pagan Cosmogonies, Trans. Vict. Instit. 1940, page 55 .

ٝةؿ
:
أًٌة ظٌر
كهؾا ٦ة أ٠ؽق ٦ة٠ف ٦و٣ؿ ن

( إف ا٣ذوظٌؽ قةث٣ ٜذٕؽد اٍ٣هح ٚي ٠ذت اٌٛ٣ؽا ،كظذى ٚي دؿ٧ٌ٩ةت اٍ٣هح ا١٣سٌؿة الثؽ أف

ا٣وزٌ٪ح
)
دٌ٧ـ إ٣ه أ٠جؿ يً ًُ ُّ ٢ثؿأقه  ٨٦ر٠ةـ إ٣جةرات
دالظِ ُّ
Max Muller, History of Sanskrit Literature, quoted by Samuel Zwemer, Ref 1, page 87.

كهؾا ٠الـ ٠ةدت ه٪ؽكقي ًنؿح دًة٩ذه
( ٝؽ ًذكةءؿ أظؽ ٌٙ٠ :٥٠دٞو٣وف أًهة ا٣ه٪ؽكس ثإ٣ه كاظؽ ،كٔ٪ؽ ٨٦ ٥٠اٍ٣هح ٦ة ال يً٨١٧

ٕ٦ؿٚح ٔؽده ٥كظ ِٛأق٧ةاه٥؟ أٌ٣ف ٔ٪ؽ٪ٌٚ ٥٠ةًة٠ة ك٦وركصة كهة٩و٦ةف ك٦ةرًة٦ة ك٠ة٣ي
...؟ أٌ٣ف ٢١٣
كٌٚن٪و كقٌٛة كثةرٚةدي كقةراقٛةدي كال٠ن٧ي كدادذؿًة كرا٦ة ك٠ؿًن٪ة ك ك ك
٪٦هٕ٦ ٥جؽ ػةص؟ دذوصهوف ٚي ًوـ ٣هؾا إ٧٣جؽ كٚي ًوـ آػؿ ٕ٧٣جؽ آػؿ؟ إ٩ه  ٨٦ا٣عٌؿة أف
دضؽ راثُن ة ثٌ ٨هؾق اٍ٣هح ا١٣سٌؿة.
كٛ٪٦ىال ثعؽ ذاده ،إف  ٢٠إ٣ه ٪٦ه٥
٦كذٞال
ٚي ا٣عٌٞٞح إف  ٢٠إ٣ه  ٨٦هؾق اٍ٣هح ٌ٣ف إ٣ه
ن
ن
ًٕجؿ ٔ ٨وٛح  ٨٦وٛةت ِّ أُْٚ ،٥ه٪ةؾ إ٣ه ٞ٤٣وة ،كإ٣ه ٪٤٣ج ،٢كإ٣ه ٤٣ؿظ٧ح ،كإ٣ه ١٤٣ؿـ،
كٌٗؿق ا١٣سٌؿٚ ،ة٣ه٪ود اٞ٣ؽ٦ةء ٠ة٩وا دضكٌؽًٌ ٨ثُجٕه ٥ال دْهؿ ٣ه ٥هؾق ا٣ىٛةت ٦ضذٕ٧ح
ٚي مؼه كاظؽٞ٣ ،ؽ ٔ٧ؽكا إ٣ى ٚى٤هة ٔ٤ى م ٢١آ٣هح ٦ؼذٛ٤ح ظذى ًذ٪١٧وا  ٨٦اقذنٕةر
دؼٌٝ ٢وة ِّ ،ذهت إ٣ى إ٣ه  ٨ٌٕ٦كاقذنٕؿ ْٔ٧ح هؾا
ٕ٦ة٩ي ا٣ىٛةتٚ ،إذا أراد أظؽهُّ ٥
كه١ؾا
.
اإل٣ه ،ثٌ٧٪ة إذا أظف ثة ٌٕٙ٣كا٣عـف ذهت إ٣ى إ٣ه آػؿ كاقذنٕؿ ا٣ؿظ٧ح كا،ُٕٙ٣
وورا إل٣ه كاظؽ ،ك٣و أرد٩ة أف ٩نجه ا٣عةؿ ٪٤ٚذؼٌ ٢ا٪٤٠ ،٨ُٞ٣ة ًٕؿؼ
٧ٚة هؾق اٍ٣هح إال
ن

ا ،٨ُٞ٣ك٪٤٠ة ٕ٩ؿؼ م٤١ه اُثٌي ك٧٤٦كه ا٪٣ةٔ ٟ٪١٣ ،٥دكذؼؽ٦ه ٚي ا٧٣الثف ٣ذعى٤ٔ ٢ى

ا٣ؽؼء ،كدكذؼؽ٦ه ٚي ا٣وقةدة ٣ذعى٤ٔ ٢ى ا٣ؿاظح ،كدكذؼؽ٦ه ٚي ا٪٧٣نٛح ٣ذضٙٛ
صكؽؾ ،إف ١ٚؿة اإل٣ه ا٣واظؽ ٚي وور ٦ؼذٛ٤ح ال دؼذٛ٦ ٨ٔ ٙ٤هو ٨ُٞ٤٣ ٟ٦كاقذؼؽا٦ةدٟ
ا٧٣ؼذٛ٤ح ٣ه.
إف ا٣ؿا٣ ٨ٌٌٚهؾق ا٣عٌٞٞح ٤ٝح  ٨٦ا٣ه٪ؽكس ،كهٚ ٥ي رٌٚه ٥هؾا ًكٌبوف مؿ إقةءة
دً٪ه٥
.
٤٣ه٪ؽكقٌحٚ ،هً ٥ؿٌٚو٩هة ثكجت دٕىت ٕ٧٣جؽه ٥كإ٣هه ،٥أك ٣ضه٤ه ٥ثعٌٞٞح
إف اإل٣ه ثؿاه٧ة إ٣ه كاظؽ  ٟ٪١٧ً ،ٍٞٚأف دكٌ٧ه ِّ ٧٠ة ٚي اإلقالـ ،أك ا٣ؿب ٧٠ة ٚي
كاظؽ )
.
ا٧٣كٌعٌح ،أك ًهوق ٧٠ة ٚي اٌ٣هودًح ،إ٩ه إ٣ه

أ٦ة اإلٗؿًٚ ،ٜةٞ٣ىح دٌٕؽ ٛ٩كهةًٞ ،وؿ آ٠ك ٢ثٌؿقٚ ٨ي ٠ذةثه إ٧٣ذٞؽات ا٣ؽًٌ٪ح ٣ؽل
اإلٗؿً ٜاُكاا: ٢

( ٨٦إ٣هٌ ٨راٌكٌ ٨از ،٨ٌ٪اإل٣ه اُـ كاالث ،٨دُورت آ٣هح ٠سٌؿة أػؿل أ ٢ٝأهٌ٧حَّ ،
م٤١خ ٔ٪ةوؿ
٦ه٧ح ٚي اُقةٌَؿ اإلٗؿًٌٞح ،كٚي أذٞةدم إف ٦ة قةٔؽ ٔ٤ى دٕؽد اٍ٣هح ٠سؿة اُق٧ةء
ا٧٣كذؼؽ٦ح ٚي ا٣ذٌؿع إل٣ه كاظؽ)
ي
Axel W. Persson, The Religious Beliefs of Prehistoric Greece, 1942, page 142 .
كال ٪٩كى ا٣ؽراقح ا٣ذي ٝةـ ثهة هك٤وب ،كهي  ٨٦أٔ ٜ٧ا٣ؽراقةت ظوؿ ا٣ؽًة٩ةت ٚي
ا٣عٌةردٌ ٨اٌ٣و٩ةٌ٩ح كا٣ؿك٦ةٌ٩ح ،كا٣ذي يدسجخ أف ا٣وزٌ٪ح ا٣ضة٦عح ا٣ذي أذؿت د ٟ٤ا٣عٌةردٌ٦ ٨ة
دُورا ٧٠ة ًؽٔي أوعةب ا٣ذُور
هي إال دؽهور ٚي ٔالٝح اإل٩كةف ثةإل٣ه كٌ٣كخ
ن

ً A. Hislop, The Two Babylons, 1903

ًٞوؿ وة٦واٌ ٢زكً٧ؿ ٚي ٠ذةثه(أو ٢ا٣ؽً ..٨دُور أـ إ٣هةـ) ( :إف ٝجةا ٢اُٝـاـ اُٚؿًٌٞح،
صٌٕ٧ة ٚي إً٧ة٩ه ٥ثٞوة ٌٔ٤ة
كا٣ه٪ود ا٣ع٧ؿ اُو ،٨ٌٌ٤كاٞ٣جةا ٢اُقذؿاٌ٣ح اُركٌ٦ح ،ال دنذؿؾ
ن
أًٌ)ة
ٚعكت ،كإ٧٩ة ًنذؿ٠وف ٚي وٛةت هؾا اإل٣ه ن
Samuel Zwemer, The Origin of Religion: by evolution or by revelation, 1935, page 189.
كٔٝ ٨جةا ٢ا٣ـك٣و اُٚؿًٌٞحً ،ؼجؿ٩ة ٠ة٩وف دٌذ١وـ ٚي ٠ذةثه ا٣ذوظٌؽ اٞ٣ؽً ،٥أف هؾق اٞ٣جةا ٢ال
٠سٌؿا ٦ة دذعؽث ٔ ٨اإل٣ه ،كأف ١ٚؿدهة ٔ٪ه هو أ٩ه ٚي ٪٦ذهى اٞ٣وة ،كأ٩ه
أو٪ة٦ة ،كأ٩هة
دٟ٤٧
ن
ن
أكؿ ا٧٣وصودات

Canon Titcombe, Prehistoric Monotheism, 1873, page 145.
أٝواال ٝؽً٧ح ٔٝ ٨جةا٦ ٢ؽٗنٞؿ دىور وٛةت اإل٣ه اٌ٤ٕ٣ة ثُؿًٞح َؿًٛح٦ ،س٢
٧٠ة ً٪٣ ٢ٞ٪ة
ن
أذجةرا ٣وادم اُقؿارُ ،ف ِّ ٚوؽ رؤكق٪ة( ٪٠ةًح ٔ٧٤ٔ ٨ه ا،)ٜ٤ُ٧٣
ٝو٣ه :٥ال د٥ٞ
ن

كٝو٣ه :٥إف اإلرادة ا٣جنؿًح ٦ؼ٤وٝح ُ ِّ ٨٦ف ا٣ع٤٣ ٥١ه كظؽق(٪٠ةًح ٔ ٨اٞ٣ؽرة اٞ٤ُ٧٣ح)،
كٝو٣ه ٨٦ :٥اُ ٢ٌٚأف يدؾ٩ت أ٦ةـ ا٪٣ةس َّ
كأال يدؾ٩ت أ٦ةـ ِّ(٪٠ةًح ٔ ٨إً٧ة٩ه ٥ثٕؽ٣ه) .
إف ا٣ؾم ًٞؿرق ٔ٧٤ةء دةرًغ اُدًةف أ٦سةؿ ال٩ش Langeكثةق١ةؿ  Pascalكمٌ٧ر  Schmittكثؿكس
قةثٞح ٔ٤ى ا٣ذٕؽد
Bruceك٠وثؿز  Coopersكٌٗؿه ،٥أف ا٣ذوظٌؽ كٔجةدة ِّ ا٣واظؽ ٠ة٩خ
ن
كو٪ةٔح اٍ٣هح ا٣وزٌ٪ح
Andrew Lang: the making of religion. New York 1968
كًوصؽ ٚي ا٣ه٪ؽ ٝؿًجة  ٨٦أرثٕح آالؼ  ٨٦اٍ٣هح كهؾا ال ٦سٌ٣ ٢ه ٚي إ٣ة ٥٣ك ٓ٦ذ ٟ٣يًْ٪ؿ

٣هؾق ا١٣سؿة ا١٣ةزؿة  ٨٦اٍ٣هح أ٩هة وور كدضكٌؽات ١٤٣ةا ٨ا٣واظؽ أُ٤ى ِّ قجعة٩ه كدٕة٣ى

كهؾا ٦ة ذ٠ؿق ا٣ذٞؿًؿ ا٧٣ؿٚوع إ٣ى ا٣ع١و٦ح ا٣جؿًُةٌ٩ح ٚي ا٣ه٪ؽ كٌٚه أف :ا٪٣ذٌضح إ٣ة٦ح

ا٣ذي ا٩ذهخ إٌ٣هة ا٤٣ض٪ح  ٨٦ا٣جعر هي أف ٠سؿة ا٣ه٪ود ا٘٣ة٣جح دٕذٞؽ ٌٔٞؽة راقؼح ٚي ٠ةا٨
كاظؽ أٔ٤ى ..
كًؿل كؿ دًورا٩خ أف هؾق اُ٣وؼ  ٨٦اٍ٣هح هي ٛ٩ف ٦ة د٤ٕٛه ا٪١٣ةاف ا٧٣كٌعٌح ٨٦
دٞؽًف ٍالؼ اٞ٣ؽًكٌٚ ٨ال ًذُؿؽ إ٣ى ذه ٨ا٣ه٪ؽم ك٣و ٤٣عْح كاظؽة أف هؾق اٍ٣هح
ا٣ذي ال ظىؿ ٣هة ٣هة ا٣كٌةدة اٌ٤ٕ٣ة
ا٧٣ىؽر ٝ -:ىح ا٣عٌةرة ٤٧٤٣عؽ كؿ دًورا٩خ ٦ض٤ؽ 3ص209
كًٞوؿ مٌ٧ر كال٩ش كه٧ة ثةظسةف ٚي أووؿ ا٣ؽًة٩ةت أف ا٣ذوظٌؽ ٠ةف أكال كأف ٕ٦ ٢٠جودات
ا٣وز ٨ٌٌ٪صةءت ٧٠ؿظ٤ح دةٌ٣ه ٕ٣جةدات دوظٌؽًح يًٕجؽ ٌٚهة ِّ ا٣واظؽ اُظؽ ٚة٣ذوظٌؽ ٠ةف أكال ز٥
الظٞح
.
ا٣وزٌ٪ح كا٣ذٕؽد دأدي ٚي ٦ؿظ٤ح

ث١سٌؿ
اإلٔذؿاؼ ثوظؽة اإل٣ه ا٣ؼة٠ ٜ٣ةف ٦وصودا ٚي ٦ؾهجي ٌٔ ٨م٧ف كٝ ٙ٪٦ج ٢اػ٪ةدوف .
ا٧٣ىؽر:- wilson-the culture of ancient egypt p.228
كذ٠ؿ ٠و٣و٦جف ٚي رقةا٤ه ك٦ؾ٠ؿاده أ٩ه رأل صـًؿة ظ٧ؿاء(ٚي رظالده ُ٦ؿً١ة) ًع٧١هة رص٢
ٔؿثي يً٪ةدل ثأثي ٔجؽ ِّ٧٠ ،ة ا٠ذن ٙأف أهة٣ي صـًؿة قةف قٛ٤ةدكر ًذ٧ ٌ٤١وف ثجٕي ا٧٤١٣ةت
ذات إ٣ؿثٌح  ٓ٦ثٕي ا٣ذعؿًٚ ٙي ا ،ُٜ٪٣كذ٠ؿ أ٩ه رأل ٚي ا٣ه٪ؽكراس ٝجٌ٤ح قوداء ٦ك٧٤ح
٦كضؽا ٚي
ًٌُ٤ٔ ٜ٤هٞ٣ ٥ت إ٦ة٦ي .كٚي ٦ؾ٠ؿاده ا٣نؼىٌح ذ٠ؿ ٠و٣و٦جف أ٩ه مةهؽ
ن

٠وثة ٚوؽ رأس صج٧٠ ،٢ة أف اُق٤عح ا٣ذي ًكذؼؽ٦هة ق١ةف هةًٌذي هي ٛ٩كهة ا٣ذي ٠ة٩خ

دكذٕٚ ٢٧ي إٚؿًٌٞة.
ا٧٣ؤرخ اُ٦ؿً١ي كً٪ؿ( ًن٘٪٦ ٢ىت أقذةذ ٤٣ذةرًغ ثضةٕ٦ح هةرٚؿد) ًٞوؿ :إف
كٝؽ ٠ذت
ًٌ
ا٣ضؽًؽ
.
٠و٣و٦جف أذؿؼ ثوصود ٦كٚ ٨ٌ٧٤ي إ٣ة٥٣

وأخيرًا ،أنقل للقارئ تقريرًا لمجلة معهد األنثروبولوجيا الملكي
)مه المستحيل اإلبقاء على التفسير التطًري لألديان على المستًييه
الفكري يالعملي بىاءً على وظريات تايلًر يفرازير يقاوًن المراحل الثالث
لكًمت ،فقذ فشلت تخميىات سبىسر في تبىِّيه للفكرة األيهيميرية
يتطبيقها على األديان ،يقذ خابت وظريات فرازير في افتراض تطًر
التًحيذ مه الًثىية ياألرياحية ،فال يمكه تًفيقهما مع صًرة اإلله األعلى
المتكررة عىذ القبائل البذائية المتعذدة(
E. O. James, Religion and Reality, Journal of Royal Anthropological
Institute, 1950.

هذا لمن كان له قلب
والحمد هلل رب العالمين

